บทนำ�บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

สิทธิมนุษยชน

ในเรื่องอัตลักษณ์และวิถีทางเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

สิิทธิิมนุุษยชน (Human Right) เป็็นสิิทธิิขั้น้� พื้้น� ฐานของมนุุษย์์ซึ่ง่� ประกอบไปด้้วย
สิิทธิิตามธรรมชาติิและสิิทธิิที่่�มีีกฎหมายรัับรอง สิิทธิิมนุุษยชนจึึงถืือเป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบััติต่ิ อ่ กัันของเพื่่�อนมนุุษย์์อย่่างเท่่าเทีียม และเป็็นหลัักการสำำ�คััญที่่ทำ� ำ�ให้้สัังคมสงบสุุข 
ปราศจากความขััดแย้้งในเรื่่�องของความแตกต่่างทั้้�งทางความคิิดและการแสดงออก
ดัังที่่�กำำ�หนดไว้้ในปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน ข้้อ ๒ ว่่า “ทุุกคนย่่อมมีีสิิทธิิ
และอิิสรภาพทั้้ง� ปวงตามที่่กํํ� าหนดไว้้ในปฏิิญญานี้้� โดยปราศจากการแบ่่งแยกไม่่ว่า่ ชนิิดใด 
อาทิิ เชื้้�อชาติิ ผิิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิิดเห็็นทางการเมืืองหรืือทางอื่่�น  พื้้�นเพ
ทางชาติิหรืือสัังคม ทรััพย์์สิิน  การเกิิดหรืือสถานะอื่่�น นอกจากนี้้� จะไม่่มีีการแบ่่งแยกใด
บนพื้้� น ฐานของสถานะทางการเมืือง ทางกฎหมาย หรืือทางการระหว่่ า งประเทศ
ของประเทศ หรืือดิินแดนที่่�บุุคคลสัังกััดไม่่ว่่าดิินแดนนี้้�จะเป็็นเอกราช อยู่่�ในความพิิทัักษ์์
มิิได้้ปกครองตนเอง หรืืออยู่่ภ� ายใต้้การจำำ�กััดอธิิปไตยอื่่น� ใด” โดยในปััจจุบัันค
ุ วามคุ้้�มครอง
ตามหลัักสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนนี้้� ไ ด้้ ข ยายครอบคลุุ ม ถึึงบุุ คค ลทุุ ก กลุ่่�มรวมถึึงกลุ่่�มบุุ คค ลที่่� มีี
ความหลากหลายทางเพศด้้วย
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สิทธิมนุษยชนในเรื่องอัตลักษณ์และวิถีทางเพศ
กับความคุ้มครองและรับรองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายไทย

สํําหรัับประเทศไทยของเรานั้้น 
� เรื่่อ� งอััตลัักษณ์์และวิิถีีทางเพศได้้รัับการคุ้้�มครองตาม
สนธิิสััญญาด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่ป� ระเทศไทยเป็็นภาคีีและหลัักยอกยาการ์์ตา ว่่าด้้วยการใช้้
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศในประเด็็นวิิถีีทางเพศและอััตลัักษณ์์ทางเพศ
รวมทั้้�งได้้รัับความคุ้้�มครองตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๐
ตลอดจนกฎหมายภายในฉบัับต่่าง ๆ เช่่น พระราชบััญญััติิความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้้� ในปััจจุบัันป
ุ ระเทศไทยยัังมีีความพยายามที่่จ� ะผลัักดัันให้้มีีกฎหมาย
คู่่�ชีีวิิตเพื่่�อส่่งเสริิมให้้บุุคคลสองคนซึ่่�งเป็็นเพศเดีียวกัันโดยกำำ�เนิิดสามารถจดทะเบีียน
คู่่�ชีีวิติ กัันได้้ โดยมีีสิิทธิิและหน้้าที่่ใ� นการอยู่่�ร่ว่ มกัันเป็็นครอบครััวในลัักษณะทำำ�นองเดีียวกััน
กัับคู่่�สมรสอีีกด้้วย ซึ่่�งถืือเป็็นเป็็นพััฒนาการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญ อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่า
ในปััจจุุบัันสัังคมไทยจะให้้การยอมรัับกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศมากขึ้้�น
และกลุ่่�มบุุคคลดัังกล่่าวสามารถแสดงออกซึ่่�งอััตลัักษณ์์และวิิถีีทางเพศของตนได้้อย่่าง
เปิิดเผยก็็ตาม แต่่ในความเป็็นจริงิ กลุ่่�มบุุคคลที่่มีีค
� วามหลากหลายทางเพศก็็ยัังคงต้้องเผชิิญ
กัับอคติิของสัังคม การเลืือกปฏิิบััติด้ิ ว้ ยเหตุุแห่่งความแตกต่่างทางเพศ และการล่่วงละเมิิด
ในรููปแบบต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ
ดัังนั้้น 
� เพื่่อ� ประโยชน์์ทางวิิชาการด้้านกฎหมายในประเด็็นที่เ�่ กี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชน
ในเรื่่อ� งอััตลัักษณ์์และวิิถีีทางเพศ กองบรรณาธิิการวารสาร “จุุลนิิติ”ิ จึงึ พิิจารณาเห็็นสมควร
ขอทำำ�การสััมภาษณ์์และรัับฟัังความคิิดเห็็นทางวิิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้้อเสนอแนะ
อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่องานด้้านนิิติิบััญญััติิจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่มีีค
�่ วามรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ในประเด็็นเรื่่อ� ง “สิิทธิิมนุุษยชนในเรื่อ�่ งอััตลัักษณ์์และวิิถีที างเพศ กัับความคุ้้ม� ครอง
และรัับรองภายใต้้บทบััญญััติขิ องกฎหมายไทย” จาก นางสาวนััยนา สุุภาพึ่่ง� ที่่ปรึึ
� กษา
มููลนิิธิิเพื่่�อสิิทธิิและความเป็็นธรรมทางเพศ อดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ และ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. มาตาลัักษณ์์ เสรเมธากุุล อาจารย์์ประจำำ�ศููนย์์กฎหมายแพ่่ง
และศููนย์์กฎหมายอาญาและอาชญาวิิทยา คณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นข้้อมููลทางวิิชาการอัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่องานด้้านนิิติิบััญญััติิ
และประชาชนผู้้�มีีความสนใจโดยทั่่�วไป ซึ่่ง� ท่่านผู้้�อ่่านสามารถติิดตามและศึึกษารายละเอีียด
ในเรื่่�องดัังกล่่าวได้้ในจุุลนิิติิฉบัับนี้้�.  

จุ ล นิิ ติ
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เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
ณ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ซ.เพชรเกษม ๒๔

จุุ ล นิิ ติิ : ขอทราบถึึ ง แนวความคิิ ด และ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศ
และหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากลในเรื่่�องอััตลัักษณ์์
และวิิถีีทางเพศซึ่่�งมีีขึ้้�นเพื่่�อคุ้้�มครองกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในระบบกฎหมาย
ระหว่่างประเทศและกรณีีศึึกษาของต่่างประเทศ
นางสาวนััยนา สุุภาพึ่่ง� : สิิทธิิความหลากหลาย

ทางเพศ คืือสิิทธิิมนุุษยชน ในช่่วงก่่อนปีี ๑๙๙๔ ได้้รับั การ
คุ้้�มครองตามปฏิิ ญ ญาสากลว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและ
อนุุสัญ
ั ญากติิการะหว่่างประเทศที่่เ� กี่ย� ่ วข้้องกัับสิิทธิิมนุุษยชน
เช่่ น กติิ ก าระหว่่ า งประเทศว่่ า ด้้ ว ยสิิ ท ธิิ พ ลเมืื อ งและ
สิิทธิิทางการเมืือง (ICCPR; International Covenant
on Civil and Political Rights) เป็็นบทบััญญััติที่ิ ก�่ ล่่าวถึึง
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนของบุุ ค คลทุุ ก คนไม่่ ว่่า จะเกิิ ด มามีีสรีีระ
ร่่างกายเป็็นเพศใดย่่อมได้้รัับการคุ้้�มครอง ถ้้อยคำำ�ที่�่ใช้้
จึึงเป็็นการบััญญััติิในลัักษณะที่่�ครอบคลุุมบุุคคลตามเพศ
กำำ�เนิิดหญิิง ชาย เพีียงสองเพศ ไม่่กล่่าวถึึงเพศสภาพ
(Gender) อััตลัักษณ์์ทางเพศ (Gender Identity) และ
เพศวิิถีี (Sexual Orientation) เช่่น การกำำ�หนดให้้ทุกุ คน
เสมอกัันในกฎหมายและมีีสิิทธิิที่�่จะได้้รัับความคุ้้�มครอง
ตามกฎหมายเท่่าเทีียมกััน เป็็นต้้น การห้้ามเลืือกปฏิิบััติิ
เพราะเหตุุแห่่งเพศ หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีกายภาพเป็็นหญิิง
หรืือชายได้้รับั การคุ้้�มครองเท่่าเทีียมกััน

* ผู้้�อำำ�นวยการมููลนิิธิิธีีรนาถ กาญจนอัักษร, ที่่�ปรึึกษามููลนิิธิิเพื่่�อสิิทธิิและความเป็็นธรรมทางเพศ และ

อดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ.
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	ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน ข้้อ ๑๖ บััญญััติว่ิ า่ “บรรดาชายและหญิิงที่่มีี� อายุุครบบริิบููรณ์แ์ ล้้ว
มีีสิิทธิิที่จ�่ ะสมรส และก่่อร่่างสร้้างครอบครััว โดยปราศจากการจำำ�กัดั ใด อัันเนื่่อ� งมาจากเชื้้อ� ชาติิ สััญชาติิ
หรืือศาสนา ต่่างย่่อมมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกัันในการสมรส ระหว่่างการสมรส และขาดจากการสมรส”
“การสมรสจะกระทำำ�กันั โดยความยิินยอมอย่่างอิิสระและเต็็มที่่ข� องผู้้�ที่จ�่ ะเป็็นคู่่�สมรสเท่่านั้้น� ” หลัักการนี้้�
กล่่าวถึึงบุุคคลที่่มีี� เพศกำำ�เนิิดชายและหญิิงเท่่านั้้น�
	ต่่อมาในปีี ๑๙๙๔ คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (The UN Human
Rights Committee) ได้้ปรัับบทตามกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วย สิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง
(International Covenant on Civil and Political Rights) ข้้อ ๒๖ บััญญััติว่ิ า่
“บุุคคลทั้้�งปวงย่่อมเสมอกัันตามกฎหมาย และมีีสิิทธิิที่�่จะได้้รัับความคุ้้�มครองเท่่าเทีียมกััน
ตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลืือกประติิบัติั ใิ ด ๆ ในกรณีีนี้้� กฎหมายจะต้้องห้้ามการเลืือกประติิบัติั ใิ ด ๆ
และต้้องประกัันการคุ้้�มครองบุุคคลทุุกคนอย่่างเสมอภาคและเป็็นผลจริิงจัังจากการเลืือกประติิบััติิด้้วย
เหตุุผลใด เช่่น เชื้้อ� ชาติิ ผิิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิิดเห็็นทางการเมืืองหรืือความคิิดเห็็นอื่่น� ใด เผ่่าพัันธุ์์�
แห่่งชาติิหรืือสัังคม ทรััพย์์สินิ กำำ�เนิิด หรืือสถานะอื่่น� ๆ”
*มาตรานี้้� ได้้วางหลัักการไว้้แบบปลายเปิิด กล่่าวคืือ ข้้อห้้ามในการเลืือกปฏิิบัติั ิ มิิได้้ถููกกำำ�หนดอยู่่�
แต่่ในคำำ�ของตััวบทเพีียงเท่่านั้้�น โดยในประโยคแรกได้้วางหลัักคุ้้�มครองการเลืือกปฏิิบััติิทุุกประการ
โดยปราศจากเงื่่อ� นไข ส่่วนในประโยคที่่ส� องได้้กำ�ำ หนดหลัักการตััวอย่่างเงื่่อ� นไขที่่ไ� ม่่สามารถเลืือกปฏิิบัติั ไิ ด้้๑
คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ ได้้ปรัับบท ข้้อ ๒๖ ให้้แปลความหมาย
ห้้ามการเลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุแห่่ง “เพศ” นั้้�น ให้้รวมไปถึึงเพศวิิถีี (Sexual Orientation) อัันเนื่่�องมาจาก
คดีี Nicholas Toonen v. Australia และคู่่�รักั ชายรัักชาย ร้้องเรีียนรััฐบาลออสเตรเลีีย ต่่อคณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิว่่า กฎหมาย Sodomy Law ที่่�กำ�ำ หนดบทลงโทษคนรัักเพศเดีียวกััน
มีีความผิิด เป็็นกฎหมายที่่�เลืือกปฏิิบััติิต่่อพลเมืืองออสเตรเลีีย ส่่งผลให้้รััฐบาลออสเตรเลีียยกเลิิก
กฎหมายดัังกล่่าว
การพิิจารณาคดีี Toonen v. Australia ดัังกล่่าว ได้้ถููกนำำ�มาใช้้อ้า้ งอิิงในระดัับหลัักการเพื่่อ� เคารพ
สิิทธิิความหลากหลายทางเพศ หน่่วยงานในสหประชาชาติิ และประเทศภาคีี ได้้ยอมรัับการแปลความหมาย
ห้้ามการเลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยเหตุุแห่่ง “เพศ” รวมถึึง “ความหลากหลายทางเพศ” ตามข้้อ ๒๖
หลัังจากนั้้�นคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ภายใต้้องค์์การสหประชาชาติิ
ติิดตามดููแลว่่า ประเทศภาคีีแห่่งสหประชาชาติิ ห้้ามมีีการเลืือกปฏิิบััติิด้้วยเหตุุแห่่ง “เพศ” ทางสรีีระ
และรวมถึึงเพศสภาพ อััตลัักษณ์์ทางเพศ เพศวิิถีีด้้วย
	ต่่อมาในปีี ๒๐๐๖ ได้้มีีการกำำ�หนดหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากลที่่ร� ะบุุถึงึ ความหลากหลายทางเพศ
เป็็นครั้้ง� แรกใน “หลัักการยอกยาการ์์ตา (The Yogyakarta Principles: The Application of
International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity)๒
๑
Duglas
๒

Sanders, “LGBT Rights in a New Constitution” อััญชนา สุุวรรณานนท์์ แปล.

หลัักการยอกยาการ์์ตา ว่่าด้้วยการใช้้กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ ในประเด็็นวิิถีีทางเพศและ
อััตลัักษณ์์ทางเพศ ฉบัับแปลและจััดพิิมพ์์โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (๒๕๕๑).
จุ ล นิิ ติ
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ค.ศ. ๒๐๐๖” ซึ่่ง� เป็็นผลจากการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารของผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และนัักนิิติศิ าสตร์์
ระหว่่างประเทศ เพื่่อ� กำำ�หนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิิบััติิตามข้้อผููกพัันระหว่่างประเทศในประเด็็น
เกี่่�ยวกัับวิิถีีทางเพศและอััตลัักษณ์์ทางเพศ ภายใต้้สนธิิสััญญาและกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วย
สิิทธิิมนุุษยชน ณ มหาวิิทยาลััย Gadah Mada เมืืองยอกยาการ์์ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย เมื่่�อเดืือนพฤศจิิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่�่งในการประชุุมดัังกล่่าวศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณวิิทิิต มัันตาภรณ์์ จากประเทศไทย
เป็็นประธานร่่วมในการประชุุมและลงนามรัับรองหลัักการดัังกล่่าว ซึ่�่งนัับได้้ว่่าเป็็นตราสารที่่�สมบููรณ์์
ในการปรัับใช้้กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศทั้้ง� ในระดัับสากล ระดัับภููมิิภาค และระดัับประเทศ
ในการใช้้เป็็นข้้อมููลอ้้างอิิงในการต่่อสู้้�และเรีียกร้้องความเป็็นธรรมให้้แก่่บุุคคลหลากหลายทางเพศ
ส่่งผลให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมายในการรัับรองการใช้้ชีีวิิตคู่่�หรืือการสมรสของบุุคคล
เพศเดีียวกัั นอย่่ างกว้้ างขวางในทวีีปยุุ โรป เช่่ น สวีีเดน อิิ ตาลีี เนเธอร์์ แลนด์์ และในบางมลรัั ฐ
ของสหรััฐอเมริิกา เป็็นต้น้
	สำำ�หรัับประเทศในทวีีปเอเชีียนั้้�นแม้้จะปรากฏข่่าวของการแต่่งงานในทางพฤติินัยั อย่่างเปิิดเผย
ระหว่่างคู่่�รักั เพศเดีียวกัันเกิิดขึ้้นจำ
� �น
ำ วนมากในหลายประเทศ แต่่ในปััจจุุบันั กลัับพบว่่ามีีประเทศที่่เ� ปิิดกว้้าง
ในการออกกฎหมายเพื่่�อรัับรองการใช้้ชีีวิติ คู่่�ของบุุคคลเพศเดีียวกัันเพีียงประเทศเดีียวคืือ ประเทศไต้้หวััน
ซึ่ง�่ เป็็นผลมาจากการที่่ศ� าลรััฐธรรมนููญไต้้หวัันได้้มีีคำ�วิ
ำ นิิ จิ ฉััยในคดีีการสมรสเพศเดีียวกััน ในปีี ๒๐๑๗ ว่่า
การห้้ามไม่่ให้้บุุคคลเพศเดีียวกัันจดทะเบีียนสมรสกัันตามกฎหมายแพ่่งเป็็นการขััดต่่อรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยสิิทธิิในการสมรส และสิิทธิิในความเสมอภาค และมีีคำำ�สั่่ง� ให้้รัฐั ดำำ�เนิินการแก้้ไขกฎหมายเพื่่�อมิิให้้เป็็น
การละเมิิดสิิทธิิความเสมอภาคของพลเมืือง และให้้รััฐสภาซึ่�่งเป็็นฝ่่ายนิิติิบััญญััติิแก้้ไขกฎหมาย
หรืือออกกฎหมายใหม่่ภายใน ๒ ปีี รวมทั้้�งให้้บุคุ คลเพศเดีียวกัันสามารถจดทะเบีียนสมรสได้้ตามกฎหมาย
โดยการยื่่�นคำ�ข
ำ อจดทะเบีียนต่่อสำำ�นักั งานทะเบีียนท้้องที่่ไ� ต้้หวััน ทำำ�ให้้รัฐั บาลของไต้้หวัันมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องจััดการลงประชามติิครั้้�งสำำ�คััญเพื่่�อขอความเห็็นชอบจากประชาชนในประเด็็นดัังกล่่าว ซึ่�่งผลการ
ลงประชามติิพบว่่าคนไต้้หวัันส่ว่ นใหญ่่ยังั ไม่่เห็็นด้้วยกัับการออกกฎหมายเพื่่�อรัับรองการสมรสของบุุคคล
เพศเดีียวกััน แต่่รัฐั บาลไต้้หวัันก็ยั็ งั คงเดิินหน้้าผลัักดัันกฎหมายนี้้ต่� อ่ ไป ซึ่่ง� ในทางปฏิิบัติั เิ ป็็นเรื่่อ� งที่่ทำ� �ำ ได้้
เพราะการลงประชามติิของไต้้หวัันไม่่มีีผลผููกมััดตามกฎหมาย กระทั่่�งได้้มีีการออกกฎหมายเรื่่อ� งดัังกล่่าว
เป็็นผลสำำ�เร็็จเป็็นประเทศแรกในทวีีปเอเชีีย ซึ่�ง่ จากปรากฏการณ์์ทั้้�งหลายเหล่่านี้้�จึึงกล่่าวได้้ว่่า ระบบ
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ก.ย. - ต.ค. ๖๓

สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย

กฎหมายทั้้�งในระดัับระหว่่างประเทศหรืือบทบััญญััติขิ องกฎหมายภายในของรััฐต่่าง ๆ ได้้มีีแนวโน้้มต่่อการ
เปิิดกว้้างและปรัับเปลี่่ย� นกฎหมายที่่ทำ� �ำ ให้้บุคุ คลหลากหลายทางเพศมีีตััวตนในทางกฎหมายเพิ่่�มมากขึ้้�น
	ต่่อมาในเดืือนพฤศจิิกายน ปีี ๒๐๑๗ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีี ที่่�มีีการกำำ�หนดหลัักการ
สิิทธิิมนุุษยชน ด้้านวิิถีีทางเพศ และอััตลัักษณ์์ทางเพศ (The Yogyakarta Principles) ได้้มีีการ
พััฒนาคำำ�แถลงด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชนที่่�มีพี ลััง ส่่งผลให้้เกิิดการปรัับปรุุงหลัักการยอกยาการ์์ตา เรีียกว่่า
The Yogyakarta Principles Plus 10 (YP+10)๓ เป็็นแนวทางในการเคารพสิิทธิิความหลากหลาย
ทางเพศที่่�คำำ�นึึงถึึงความหลากหลายมากขึ้้�น คืือ การแสดงออกทางเพศ (Gender Expression)
และคุุณลัักษณะทางเพศ (Sex Characteristics)
จุุลนิิติิ : ขอทราบถึึงพััฒนาการของการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�มีค
ี วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และปััญหาทางกฎหมายที่่�ควรต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้สอดคล้้องกัับพัันธกรณีีที่่�อยู่่� ในตราสารระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
นางสาวนััยนา สุุภาพึ่่�ง : จากประสบการณ์์ทำำ�งานในมููลนิิธิิธีีรนาถ กาญจนอัักษร มููลนิิธิิ

เพื่่�อสิิทธิิและความเป็็นธรรมทางเพศ (FOR-SOGI; Foundation for SOGI Rights and Justice)
รวมทั้้�งในฐานะอดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เห็็นว่่าปมประเด็็นปััญหาของบุุคคลที่่�มีีความ
หลากหลายทางเพศต้้องประสบนั้้�น มีีสาเหตุุมาจากแนวคิิดเรื่่อ� งเพศที่่ยึ� ดติ
ึ ดกั
ิ บั ความเป็็นเพศทางกายภาพ
เพีียงสองเพศ คืือหญิิงและชาย หรืือการแบ่่งแยกเพศตามอวััยวะ ทำำ�ให้้กลุ่่�มคนที่่มีี� เพศสภาพ อััตลัักษณ์์
ทางเพศอื่่�น ๆ หรืือกลุ่่�มคนที่่�ดำำ�เนิินชีีวิิตแบบหลากหลายเพศ ถููกมองว่่าผิิดปกติิ และวิิถีีชีีวิิตที่่�ปกติิ
คืือชีีวิิตหญิิงชายรัักต่่างเพศเท่่านั้้�น
	บุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศต้้องเผชิิญกัับข้้อจำำ�กััดด้้านต่่าง ๆ เช่่น ไม่่มีีสิิทธิิในการ
เข้้าทำำ�งาน การใช้้บริิการในพื้้�นที่่�สาธารณะที่่�มีีการจำำ�แนกเพศชายหญิิง การระบุุถึึงตััวตนหรืือเพศ
ในทางกฎหมาย การแต่่งกาย เป็็นต้น้ ฉะนั้้�น ความเคลื่่อ� นไหวที่่เ� กิิดขึ้้น� ในสัังคมไทยจึึงเป็็นเรื่่อ� งการเรีียกร้้อง
ในการสร้้างความชอบด้้วยกฎหมายของกลุ่่�มบุุคคลหลากหลายทางเพศ และการผลัักดัันให้้เกิิด
การยอมรัับสถานะของบุุคคลเพศหลากหลายในกฎหมาย ซึ่่ง� เห็็นได้้จากการโต้้แย้้งกฎหมายต่่าง ๆ ที่่ป� ฏิิเสธ
ไม่่ให้้การรัับรองต่่อลัักษณะและตััวตนของบุุคคลเพศหลากหลาย เนื่่�องจากหลัักการในทางกฎหมาย
ที่่ยึ� ึดติิดอยู่่�ในกรอบการจำำ�แนกบุุคคลบนพื้้�นฐานของเพศชายและหญิิงตามกำำ�เนิิด
	สำำ� หรัั บความเคลื่่�อนไหวที่่� สำำ�คััญต่่ อการผลัั กดัั นให้้ เกิิ ดการยอมรัั บสถานะของบุุ คคลเพศ
หลากหลายในประเทศไทย ได้้ปรากฏขึ้้�นในระหว่่างการจััดทำำ�ร่า่ งรััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ในปีี พ.ศ. ๒๕๔๙
เนื่่�องมาจากการที่่ค� ณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิและเครืือข่่ายความหลากหลายทางเพศได้้ยื่่น� เรื่่อ� ง
ต่่อคณะกรรมาธิิการยกร่่างรััฐธรรมนููญ สภาร่่างรััฐธรรมนููญในขณะนั้้�น เพื่่�อให้้กำำ�หนดถ้้อยคำำ�ใน
มาตรา ๓๐ วรรคสองว่่า “ชายหญิิงและบุุคคลที่่�มีคี วามหลากหลายทางเพศมีีสิทิ ธิิเท่่าเทีียมกััน” ซึ่่ง� ได้้
นำำ�มาซึ่่ง� การถกเถีียงอย่่างกว้้างขวางในสภาร่่างรััฐธรรมนููญ และแม้้ท้า้ ยที่่สุ� ดุ จะไม่่ได้้มีีการบััญญััติถ้ิ อ้ ยคำำ�
๓

จุ ล นิิ ติ

https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/yp10/.
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อัันมีีความหมายเฉพาะเจาะจงถึึงบุุคคลหลากหลายทางเพศไว้้ในรััฐธรรมนููญ แต่่สภาร่่างรััฐธรรมนููญ ปีี ๒๕๕๐
ก็็ได้้อธิิบายหลัักการเกี่่ย� วกัับการห้้ามเลืือกปฏิิบัติั โิ ดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคลเพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่าง
ในเรื่่อ� งเพศ ตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในมาตรา ๓๐๔ ไว้้ว่า่ “ความแตกต่่างเรื่่อ� ง “เพศ” นอกจากหมายถึึงความ
แตกต่่างระหว่่างหญิิงหรืือชายแล้้ว ยัังหมายรวมถึึงความแตกต่่างของบุุคคลที่่�มีอัี ัตลัักษณ์์ทางเพศ
(Sexual Identity) หรืือเพศสภาพ (Gender) หรืือความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity)
แตกต่่างจากเพศที่่�ผู้้�นั้้�นกำำ�เนิิดอยู่่�ด้้วย จึึงไม่่ได้้บััญญััติิคำำ�ดัังกล่่าวไว้้ในมาตรา ๓๐ เนื่่�องจากคำำ�ว่่า
“เพศ” ได้้หมายความรวมถึึงคำำ�ดังั กล่่าวอยู่่�แล้้ว และจะต้้องไม่่เลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ บุุคคลนั้้�น ๆ”๕ ซึ่่ง� จาก
คำำ�อธิิบายเจตนารมณ์์ของรััฐธรรมนููญดัังกล่่าว ทำำ�ให้้เป็็นที่่�ยอมรัับกัันโดยทั่่�วไปว่่าบทบััญญััติิเรื่่�อง
ความเสมอภาคในมาตรา ๓๐ นั้้�นครอบคลุุมถึึงบุุคคลเพศหลากหลายด้้วย และได้้กลายเป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั
ประการหนึ่่�งที่่�ได้้ถููกนำำ�มาอ้้างอิิงในการผลัักดัันเพื่่�อให้้เกิิดการรัับรองสิิทธิิของบุุคคลเพศหลากหลาย
ในหลายกรณีี
	ตััวอย่่างเช่่น *คำำ�พิพิ ากษาศาลปกครองกลาง ๑๓ กัันยายน ๒๕๕๔๖ พิิพากษาให้้กระทรวงกลาโหม
เพิิกถอนใบรัับรองผลการตรวจเลืือกทหารกองเกิิน (แบบ สด. ๔๓) ยกเลิิกการใช้้คำำ�ว่่า “โรคจิิตถาวร”
ในเอกสารยกเว้้นการเกณฑ์์ทหาร สำำ�หรัับชายที่่�ข้้ามเพศเป็็นหญิิงซึ่่�งได้้รัับการยกเว้้นการเกณฑ์์ทหาร
โดยกฎกระทรวงกลาโหมได้้กำำ�หนดให้้ใช้้คำำ�ใหม่่คืือ “เพศสภาพไม่่ตรงกัับเพศกำำ�เนิิด”
๔

รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ บััญญััติิว่่า
“มาตรา ๓๐ บุุคคลย่่อมเสมอกัันในกฎหมายและได้้รัับความคุ้้�มครองตามกฎหมายเท่่าเทีียมกััน
ชายและหญิิงมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน
การเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคลเพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ ภาษา เพศ อายุุ
ความพิิการ สภาพทางกายหรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึกษา
อบรม หรืือความคิิดเห็็นทางการเมืืองอัันไม่่ขััดต่่อบทบััญญััติิแห่่งรััฐธรรมนููญ จะกระทำำ�มิิได้้
มาตรการที่่รั� ฐั กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อขจััดอุปสรร
ุ คหรืือส่่งเสริิมให้้บุคุ คลสามารถใช้้สิทิ ธิิและเสรีีภาพได้้เช่่นเดีียวกัับบุุคคลอื่่น�
ย่่อมไม่่ถืือเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมตามวรรคสาม”.
๕
คณะกรรมาธิิการวิิสามััญบัันทึึกเจตนารมณ์์ จดหมายเหตุุและตรวจรายงานการประชุุมสภาร่่างรััฐธรรมนููญ,
เจตนารมณ์์รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๕๐. (สำำ�นัักกรรมาธิิการ ๓ สำำ�นัักงานเลขาธิิการ
สภาผู้้�แทนราษฎร ๒๕๕๐), หน้้า ๒๒ - ๒๓.
๖
คดีีหมายเลขดำำ� ๒๑๑๘/๒๕๔๙ คดีีหมายเลขแดง ๑๕๔๐/๒๕๕๔.
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ก.ย. - ต.ค. ๖๓

สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย

การออกข้้อกำำ�หนดคณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดสวััสดิิการสัังคมแห่่งชาติิว่่าด้้วยการกำำ�หนด
บุุคคลหรืือกลุ่่�มบุุคคลเป้้าหมายเป็็นผู้้รั� บั สวััสดิกิ ารสัังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในพระราชบััญญััติิ
ส่่งเสริิมการจััดสวัสดิ
ั กิ ารสัังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง่� แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมการจััดสวัสดิ
ั กิ าร
สัังคม (ฉบัับที่่� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุุว่่า “บุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ” เป็็น ๑ ใน ๑๓
กลุ่่�มประชากรที่่� “เผชิิญกับั ความยากลำำ�บาก” และจำำ�เป็็นต้้องได้้รับั ความช่่วยเหลืือพิิเศษในการเข้้าถึึง
บริิการทางสัังคม นอกจากนี้้�ข้อ้ กำำ�หนดดัังกล่่าวยัังได้้ให้้นิยิ ามที่่ค� รอบคลุุมถึึงบุุคคลที่่มีี� ความหลากหลาย
ทางเพศ เช่่น คนรัักเพศเดีียวกััน ซึ่่�งได้้แก่่ หญิิงรัักหญิิง ชายรัักชาย คนรัักสองเพศ คนข้้ามเพศ ซึ่่�งได้้แก่่
ชายแต่่งหญิิง กะเทย สาวประเภทสอง หญิิงข้้ามเพศ คนที่่�มีีลัักษณะเพศทางชีีววิิทยาไม่่ชััดเจน
และกลุ่่�มคนที่่�มีีลัักษณะทางเพศที่่�อาจทำำ�ให้้ได้้รัับผลกระทบทางสัังคม ซึ่่�งถืือได้้ว่่าเป็็นข้้อกำำ�หนดแรก
ของประเทศไทยที่่�รัับรองบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศอย่่างเป็็นทางการว่่าเป็็นกลุ่่�มประชากร
อีีกกลุ่่�มหนึ่่�งในทางกฎหมาย และช่่วยให้้คณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดการสวััสดิิการสัังคมแห่่งชาติิ
สามารถทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่�มบุุคคลที่่มีี� ความหลากหลายทางเพศ เพื่่�อการเข้้าถึึงบริิการทางสัังคมที่่ง่� า่ ยขึ้้น�
	ประการสำำ�คััญที่่�สุุดคืือ ได้้มีีการตราพระราชบััญญััติิความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทย ที่่�มีีกฎหมายระดัับพระราชบััญญััติิรัับรองสิิทธิิบุุคคลที่่�ชััดเจนในเรื่่�อง
ความหลากหลายทางเพศ ในมาตรา ๓ ได้้กำำ�หนดบทนิิยามคำำ�ว่่า “การเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรม
ระหว่่างเพศ” หมายความว่่า การกระทำำ�หรืือไม่่กระทำำ�การใดอัันเป็็นการแบ่่งแยก กีีดกััน หรืือจำำ�กััด
สิิทธิิประโยชน์์ใด ๆ ไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุุที่่�บุุคคลนั้้�น
เป็็นเพศชายหรืือเพศหญิิง หรืือมีีการแสดงออกที่่�แตกต่่างจากเพศโดยกำำ�เนิิด
มาตรา ๑๗ การกำำ�หนดนโยบาย กฎ ระเบีียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรืือวิิธีีปฏิิบััติิของ
หน่่วยงานของรััฐ องค์์กรเอกชน หรืือบุุคคลใดในลัักษณะที่่เ� ป็็นการเลืือกปฏิิบัติั โิ ดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่าง
เพศจะกระทำำ�มิิได้้...
อย่่างไรก็็ดีี แม้้ว่่าประเทศไทยจะมีีภาพลัักษณ์์ว่่าเป็็นประเทศที่่�เปิิดกว้้างและยอมรัับบุุคคล
หลากหลายทางเพศมากขึ้้น� ดัังจะเห็็นได้้จากการมีีคู่่�ชีีวิิตเพศเดีียวกัันและคนข้้ามเพศจำำ�นวนมากที่่ใ� ช้้ชีีวิติ
ร่่วมกัันเป็็นครอบครััวดัังเช่่นคู่่�ชายหญิิงทั่่�วไป แต่่สถานภาพของคู่่�ชีีวิิตดัังกล่่าวกลัับไม่่มีีกฎหมายรัับรอง
ทำำ�ให้้บุุคคลเหล่่านี้้�ไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองตามกฎหมายทั้้�งในเรื่่�องสิิทธิิและหน้้าที่่�ที่่�จะพึึงมีีพึึงได้้ เช่่น
ไม่่สามารถขอลดหย่่อนภาษีีได้้ แม้้จะอยู่่�ด้้วยกัันมานานเป็็น ๑๐ ปีี และไม่่มีีส่่วนแบ่่งในทรััพย์์สิิน
แม้้จะสร้้างทรััพย์์สิินร่่วมกัันมา ซึ่่�งหากฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งเสีียชีีวิิต ทรััพย์์สิินทั้้�งหมดจะตกเป็็นของทายาท
ตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ รวมทั้้ง� ไม่่สามารถรัับสวััสดิกิ ารรัักษาพยาบาลหรืือมอบสิิทธิิประโยชน์์
จากการประกัันสังั คมให้้คู่่�ของตนได้้เลย นอกจากนี้้�ยังั พบว่่ามีีกฎหมายเป็็นจำำ�นวนมากที่่ยั� งั เป็็นอุปสรร
ุ ค
ต่่อการดำำ�รงชีีวิิตหรืือการแสดงออกซึ่่�งตััวตนของบุุคคลเพศหลากหลาย ซึ่่�งปรากฏอยู่่�ในเนื้้�อหาของ
บทบััญญััติใิ นกฎหมายจำำ�นวนมากซึ่่ง� สััมพัันธ์กั์ บั วิิถีีชีีวิติ ของผู้้ค� นอย่่างกว้้างขวาง ไม่่ว่า่ จะเป็็นการกำำ�หนด
ความเป็็นเพศชายหรืือหญิิง การกำำ�หนดหน้้าที่่�จากความเป็็นเพศ หรืือความสามารถในการทำำ�ข้้อตกลง
หรืือสััญญาต่่าง ๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งกฎหมายเหล่่านี้้�แทบทั้้�งหมดถููกตราขึ้้�นก่่อนที่่�รััฐธรรมนููญไทยจะได้้รัับรู้้�
และยอมรัับถึึงบุุคคลเพศหลากหลาย
จุ ล นิิ ติ
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จุุลนิิติิ : ในทรรศนะของท่่านเห็็นว่่าหลัักการของร่่างพระราชบััญญััติคู่่
ิ ชี� วิี ต
ิ พ.ศ. ....
ที่่�กำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�มีีเพศเดีียวกัันโดยกำำ�เนิิดสามารถจดทะเบีียนคู่่�ชีีวิิตได้้ โดยมีีสิิทธิิ
และหน้้าที่่� ในการอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นครอบครััวในลัักษณะเดีียวกัันกัับคู่่�สมรส จะสามารถ
ส่่งเสริิมให้้เกิิดความเสมอภาคของบุุคคลที่่�มีค
ี วามหลากหลายทางเพศได้้มากน้้อย เพีียงใด
นางสาวนััยนา สุุภาพึ่่�ง : การต่่อสู้้�เพื่่�อให้้กลุ่่�มคนรัักเพศเดีียวกัันสามารถมีีสิิทธิิก่่อตั้้�ง

ครอบครััวได้้มีีมายาวนานกว่่า ๑๐ ปีี โดยเสนอเป็็นร่า่ งพระราชบััญญััติคู่่�ชีีวิ
ิ ติ พ.ศ. .... ต่่อรััฐบาลในหลายสมััย
แต่่ในที่่สุ� ดก็
ุ ยั็ งั ไม่่ประสบผลสำำ�เร็็จเป็็นกฎหมาย ฉะนั้้�น การที่่ค� ณะรััฐมนตรีีชุุดปัจั จุุบันั ได้้เห็็นชอบหลัักการ
ร่่างพระราชบััญญััติคู่่�ชีีวิ
ิ ติ พ.ศ. .... ที่่เ� สนอโดยกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติธรร
ิ ม จึึงถืือเป็็น
เรื่่�องที่่�น่่ายิินดีี แต่่เห็็นว่่าร่่างพระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ยัังไม่่ได้้รัับรองสิิทธิิ หน้้าที่่� และศัักดิ์์�ศรีีของคู่่�ชีีวิิต
อย่่างเท่่าเทีียมกัับคู่่�สมรสหญิิงชายทั่่�วไปตามประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ เนื่่�องจากหลัักการ
สำำ�คััญของร่่างพระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�การรองรัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลเพศเดีียวกััน
โดยกำำ�เนิิด มีีบทบััญญััติเิ ฉพาะเกี่่ย� วกัับการจดทะเบีียนคู่่�ชีีวิิตและการเลิิกเป็็นคู่่�ชีีวิติ สิิทธิิหน้้าที่่ร� ะหว่่างคู่่�ชีีวิติ
การจััดการทรััพย์์สินิ การรัับบุุตรบุุญธรรม และมรดก เท่่านั้้�น แต่่ยังั มีีสิิทธิิและหน้้าที่่สำ� ำ�คัญ
ั อีีกหลายประการ
ที่่�ร่่างพระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�ยัังไม่่ได้้รัับรองสำำ�หรัับคู่่�ชีีวิิต เช่่น สิิทธิิและหน้้าที่่�ในการหมั้้�นและรัับหมั้้�น
หน้้าที่่เ� ป็็นผู้้อ� นุุบาลหรืือผู้้�พิทัิ กั ษ์์ถ้า้ อีีกฝ่่ายเป็็นคนไร้้ความสามารถหรืือเสมืือนไร้้ความสามารถ สิิทธิิในการ
เซ็็นยิินยอมรัักษาพยาบาลอีีกฝ่่าย สิิทธิิจััดการศพกรณีีอีีกฝ่่ายเสีียชีีวิิต สิิทธิิที่่�จะได้้รัับสวััสดิิการร่่วม
จากรััฐในฐานะคู่่�สมรส สิิทธิิในกองทุุนประกัันสังั คมในฐานะคู่่�สมรส สิิทธิิในการใช้้ชื่่อ� สกุุลร่่วมกัับอีีกฝ่่าย
สิิทธิิของคู่่�ต่่างชาติิในการขอเปลี่่�ยนเป็็นสััญชาติิไทย สิิทธิิในการขอวีีซ่่าในฐานะคู่่�สมรส นอกจากนี้้�
การกำำ�หนดให้้ใช้้ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ว่่าด้้วยครอบครััวมาใช้้บัังคัับแก่่คู่่�ชีีวิิตโดยอนุุโลม
ก็็อาจมีีปััญหาที่่�ต้้องมีีการตีีความทางกฎหมายว่่าจะนำำ�มาใช้้ได้้เพีียงใดหรืือในเรื่่�องใดบ้้าง
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ฉะนั้้�น จึึงเห็็นว่่า การแก้้ไขปรัับปรุุงประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ ว่่าด้้วยครอบครััวและ
มรดก มาตรา ๑๔๔๘ ที่่�กำำ�หนดให้้การสมรสจะกระทำำ�ได้้ต่่อเมื่่�อชายและหญิิงมีีอายุุ ๑๗ ปีีบริิบููรณ์์แล้้ว
โดยเปลี่่�ยนคำำ�ว่่า “ชายและหญิิง” เป็็น “บุุคคลสองคน” น่่าจะเป็็นการแก้้ไขปััญหาที่่�ตรงจุุดมากกว่่า
การออกเป็็นกฎหมายเฉพาะเรื่่�องให้้แก่่คนหลากหลายทางเพศ ซึ่่�งอาจเป็็นการตอกย้ำำ��ว่่าบุุคคลที่่�มีี
ความหลากหลายทางเพศยัังคงถููกตีีตราและถููกเลืือกปฏิิบััติิ ถึึงแม้้ว่่าในต่่างประเทศจะเริ่่�มต้้นด้้วยการ
ออกกฎหมายอนุุญาตให้้มีีการจดทะเบีียนคู่่�ชีีวิิตได้้ระหว่่างคนเพศเดีียวกััน หรืือที่่เ� รีียกว่่า Partnership
หรืือ Civil Union ซึ่ง่� เป็็นกฎหมายคนละฉบัับกัับการสมรส แล้้วจึึงพััฒนามาเป็็นกฎหมายสมรสระหว่่าง
เพศเดีียวกััน (Same Sex Marriage) แต่่นั่่�นย่่อมแสดงให้้เห็็นบทเรีียนว่่ากฎหมายอนุุญาตให้้มีีการ
จดทะเบีียนคู่่�ชีีวิิตอาจไม่่เพีียงพอและไม่่ได้้ให้้ความเสมอภาคในการสมรสที่่�แท้้จริิง อย่่างไรก็็ดีี เห็็นว่่า
กลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศบางส่่วนคงจะรู้้�สึกึ ยิินดีีกับั ร่่างพระราชบััญญััติดัิ งั กล่่าว เพราะคิิดว่า่ ก็็ยังั ดีีกว่่า
ไม่่มีีกฎหมายอะไรคุ้้�มครองเลย เพราะอย่่างน้้อยก็็จะมีีสิิทธิิเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งคงต้้องรอดููเนื้้�อหาของกฎหมาย
ในชั้้�นการพิิจารณาของรััฐสภาว่่าจะมีีหลัักการหรืือเนื้้�อหาในรายละเอีียดที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงหรืือ
เพิ่่�มเติิมจากร่่างพระราชบััญญััติิฉบัับนี้้�อีีกหรืือไม่่
จุุลนิิติิ : บทสรุุปส่่งท้้าย และข้้อเสนอแนะอื่่�น ๆ

ึ ดิ
นางสาวนััยนา สุุภาพึ่่ง� : จากที่่ก� ล่่าวมาทั้้�งหมดสะท้้อนให้้เห็็นได้้ว่า่ แนวคิิดเรื่่อ� งเพศที่่ยึ� ดติ

กัับความเป็็น ๒ เพศ คืือหญิิงและชาย หรืือยึึดติดว่
ิ า่ เพศต้้องเป็็นไปตามอวััยวะที่่ถื� อื กำำ�เนิิด และการมอง
กลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศเป็็นความผิิดปกติิ นั้้�น เป็็นแนวคิิดที่่�ล้า้ สมััยและไม่่ครอบคลุุมความเป็็นจริิง
ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม เพราะความหลากหลายทางเพศนั้้�นเป็็นธรรมชาติิที่่�แท้้จริิงของมนุุษย์์ การขาดแคลน
ความรู้้�ความเข้้าใจถึึงเรื่่�องดัังกล่่าวได้้นำำ�ไปสู่่�การสร้้างอคติิทางเพศ และสร้้างความทุุกข์์ความเจ็็บปวด
ให้้แก่่กลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศมาหลาย ๑๐ ปีี
ข้้อเสนอแนะที่่สำ� ำ�คัญ
ั สำำ�หรัับประเทศไทยในขณะนี้้� คืือ ต้้องมีีบทบััญญััติใิ นรััฐธรรมนููญที่่ชั� ดั เจน
เพื่่�อคุ้้�มครองบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศ เนื่่�องจากเจตนารมณ์์รััฐธรรมนููญเป็็นการตีีความ
กฎหมายที่่�อาจจะส่่งผลให้้ผู้�บั้ ังคัับใช้้กฎหมาย นำำ�มาใช้้แตกต่่างกััน บทบััญญััติิห้้ามเลืือกปฏิิบััติิเพราะ
เหตุุแห่่ง “เพศ” ต้้องกำำ�หนดให้้ชััดเจนถึึง เพศสภาพ (Gender) อััตลัักษณ์์ทางเพศ (Gender Identity)
และเพศวิิถีี (Sexual Orientation)
ถึึงวัันนี้้� เราจึึงควรตระหนัักรู้้� และเปลี่่�ยนแปลงแก้้ไขความผิิดพลาดในอดีีตด้้วยการเรีียนรู้้�
ทำำ�ความเข้้าใจว่่า ความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สามารถเข้้าถึึงเสรีีภาพที่่�แท้้จริิงก็็คืือ สามารถเลืือกดำำ�เนิินชีีวิิต
ตามเพศสภาพ อััตลัักษณ์์ทางเพศ และเพศวิิถีีของตนเอง
“ความหลากหลายทางเพศ” ดำำ�รงอยู่่� เช่่นเดีียวกัับความหลากหลายอื่่น� ๆ ในโลก ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ความหลากหลายทางวััฒนธรรม ทางศาสนา ความเชื่่�อ เชื้้�อชาติิ เผ่่าพัันธุ์์� เราต้้องอยู่่�ร่่วมกัันกัับความ
หลากหลายแตกต่่าง ยอมรัับ เข้้าใจ และเคารพในความเป็็นมนุุษย์์ที่มีีคุ
�่ ณ
ุ ค่่า ศัักดิ์์ศ� รีี สิิทธิิเสรีีภาพและ
อิิสรภาพในฐานะที่่เ� สมอภาคกััน ฉะนั้้น� จึึงถึึงเวลาแล้้วที่่เ� ราควรจะแก้้ไขความผิิดพลาดให้้เขาอย่่างเต็็มที่่�
เพื่่อ� จะได้้หยุุดความทุุกข์์ยากเจ็็บปวดในรุ่่�นของเรา โดยไม่่ปล่อ่ ยให้้เป็็นมรดกแก่่รุ่่�นลููกรุ่่�นหลานอีีกต่่อไป
จุ ล นิิ ติ
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อาจารย์ประจำ�ศูนย์กฎหมายแพ่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

จุุลนิิติิ : ขอทราบถึึงแนวความคิิดและ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความหลากหลายทางเพศ
และหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากลในเรื่่�องอััตลัักษณ์์
และวิิถีีทางเพศซึ่่�งมีีขึ้้�นเพื่่�อคุ้้�มครองกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในระบบกฎหมาย
ระหว่่างประเทศและกรณีีศึึกษาของต่่างประเทศ
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร. มาตาลัักษณ์์
เสรเมธากุุ ล : ประเทศไทยมีีรัั ฐ ธรรมนููญแห่่ ง

ราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๐ เป็็นบทบััญญััติิ
หลัั ก ที่่�ใช้้ รัับ รองสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนในประเด็็ น ซึ่�่ง เกี่่�ย วกัั บ
ความหลากหลายทางเพศ โดยได้้มีีการกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
“การไม่่ เ ลืื อ กปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ บุุ ค คลด้้ ว ยสาเหตุุ แ ห่่ ง เพศ”
ซึ่�่ ง จากข้้ อ เท็็ จ จริิ ง พบว่่ า การตีีความบทบัั ญ ญัั ติิ ข อง
กฎหมายดัังกล่่าวนั้้น� เรามัักจะตีีความว่่าหมายถึึงเฉพาะ
เพศหญิิงหรืือเพศชายโดยกำำ�เนิิด โดยลืืมไปว่่าในบริิบท
ของสัังคมโลกที่่�มีี “พลวััตร” คำำ�จำ�กั
ำ ัดความของคำำ�ว่่า
“เพศ” มีีความหมายที่่�กว้้างไปกว่่านั้้�นมาก โดยนิิยาม
ของคำำ�ว่า่ “เพศ” ในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ได้้รวมไปถึึงกลุ่่�ม
ผู้้�ที่มีี�่ ความหลากหลายทางเพศด้้วย (Lesbian Gay Bisexual
Transgender Intersexual : LGBTI)

* น.บ. (เกีียรติินิยิ มอัันดับั 2) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, Dipleme Etudes Approfondies (D.E.A.) (Droit international)
Université de Toulouse I (Mention très honorable) ประเทศฝรั่่�งเศส, Docteur en droit สาขากฎหมายเอกชน (DROIT PRIVÉ)
ด้้านการคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก Université de Toulouse I (Mention très honorable) ประเทศฝรั่่�งเศส, อาจารย์์ประจำำ�
ศููนย์์กฎหมายแพ่่ง อาจารย์์ประจำำ�ศููนย์ก์ ฎหมายอาญาและอาชญาวิิทยา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์.
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แต่่ในรััฐธรรมนููญของไทยยัังไม่่ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในประเด็็นนี้้จึ� งึ มีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดความเหลื่่อ� มล้ำำ��
ในการเลืือกปฏิิบััติิกัับกลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลายทางเพศดัังกล่่าว ซึ่่�งสิ่่�งที่่�คนกลุ่่�มนี้้�ปรารถนาได้้แก่่
ความเท่่าเทีียมในด้้านต่่าง ๆ ในสัังคม ไม่่ว่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งการทำำ�งาน การศึึกษา หรืือการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วันั
เหมืือนกัับบุุคคลโดยทั่่�วไป โดยเฉพาะเกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน เนื่่�องจากในบางวิิชาชีีพยัังมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับ
การยอมรัับการแสดงออกทางเพศสภาพที่่�ไม่่ตรงกัับเพศโดยกำำ�เนิิด นายจ้้างจึึงปฏิิเสธไม่่รัับเข้้าทำำ�งาน
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การต่่อสู้้�โดยดำำ�เนิินการในกระบวนการยุุติิธรรมเพื่่�อเรีียกร้้องสิิทธิิดัังกล่่าวให้้เท่่าเทีียมกัับ
บุุคคลทั่่�วไป แต่่สุุดท้้ายผู้้�เรีียกร้้องก็็ยัังไม่่ได้้รัับคำำ�ตอบที่่�เป็็นการรัับรองสถานะทางเพศอย่่างแท้้จริิง
นอกจากนั้้�น มีีบางคนต้้องการใช้้ชีีวิิตคู่่�กัับบุุคคลเพศเดีียวกัันในลัักษณะที่่�เป็็น “คู่่�ชีีวิิต” แต่่ประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ ๕ และรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๐
ยัังไม่่ครอบคลุุมถึึงกรณีีดัังกล่่าว ด้้วยเหตุุนี้้�การเลืือกปฏิิบััติิในกฎหมายครอบครััว และในประมวล
กฎหมายอาญาจึึงมีีประเด็็นที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการคุ้้�มครองอย่่างสมบููรณ์์ในหลายกรณีี
นอกจากนี้้� การที่่ปร
� ะเทศไทยได้้เข้้าเป็็นภาคีีในอนุุสัญ
ั ญาหลายฉบัับที่่เ� กี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองสิิทธิิ
และความเท่่าเทีียมทางเพศ ซึ่่�งเป็็นลัักษณะที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเมื่่�อเกิิดปััญหาเหล่่านี้้�ขึ้้�นบ่่อยครั้้�งในสัังคม
จึึงมีีผู้้�ที่่�ถููกกระทบสิิทธิิและเกิิดข้้อร้้องเรีียนและการเรีียกร้้องสิิทธิิความเป็็นธรรมอัันนำำ�ไปสู่่�การศึึกษา
วิิจััยในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องหลายสาขาวิิชา จนกระทั่่�งในที่่�สุุดทางคณะนิิติิศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ได้้รัับทุุนศึึกษาวิิจััยจากกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยคณะของอาจารย์์ได้้
รัับเกีียรติิและโอกาสดัังกล่่าวให้้ดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััยอัันนำำ�ไปสู่่� “ร่่างกฎหมายว่่าด้้วยการรัับรองเพศ”
โดยในปีีที่่�แล้้วงานวิิจััยดัังกล่่าวได้้รัับรางวััลงานวิิจััยแห่่งชาติิ ซึ่่�งถืือได้้ว่่ากฎหมายฉบัับนี้้�จะเป็็นการเปิิด
โลกทััศน์์ใหม่่หรืือพื้้�นที่่�ใหม่่ให้้กัับสัังคม
ในส่่วนของกฎหมายระหว่่างประเทศซึ่่ง� เป็็นการรัับรองในระดัับสากลมีีแนวคิิดพื้้น� ฐานเกี่่ย� วกัับ
หลัักสิิทธิิมนุุษยชน Human Right เป็็นหลัักการทั่่�วไปอยู่่�แล้้ว แต่่ในส่่วนของกฎหมายเฉพาะที่่�ระบุุ
เกี่่ย� วกัับการคุ้้�มครองสิิทธิิในเรื่่อ� งอััตลัักษณ์์ทางเพศหรืือเพศวิิถีี หรืือความหลากหลายทางเพศนั้้�น ไม่่ได้้มีี
การกำำ�หนดไว้้เป็็นพิเิ ศษหรืือมีีบทบััญญััติเิ ฉพาะในลัักษณะที่่เ� ป็็นกฎหมายระหว่่างประเทศหรืือพัันธกรณีี
ระหว่่างประเทศ สำำ�หรัับความคุ้้�มครองเกี่่ย� วกัับการเลืือกปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ยสาเหตุุทางเพศจะมีีแค่่เพีียงอนุุสัญ
ั ญา
CEDAW - Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman :
จุ ล นิิ ติ
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อนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบัติั ต่ิ อ่ สตรีีในทุุกรููปแบบ ซึ่่ง� ให้้ความคุ้้�มครองเฉพาะผู้้ห� ญิิงเท่่านั้้�น
โดยที่่ยั� งั ไม่่ได้้มีีการตีีความเพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองครอบคลุุมไปถึึงผู้้ห� ญิิงข้้ามเพศแต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น ในส่่วน
ที่่� เราสามารถอ้้ างอิิ ง ได้้ จึึง เป็็ นกฎหมายเฉพาะในส่่ วนของกฎหมายสิิ ทธิิ มนุุ ษยชนตามหลัั กทั่่� วไป
นอกจากนั้้�นจะเป็็นกฎหมายเฉพาะที่่�แยกออกมาในแต่่ละรััฐ หรืือแต่่ละประเทศ ซึ่่�งจากการศึึกษาวิิจััย
คณะผู้้�วิิจััยได้้จััดทำำ�เป็็นตารางเปรีียบเทีียบกฎหมายต่่างประเทศว่่าด้้วยการรัับรองเพศ เพื่่�อสรุุปข้้อมููล
ในรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับคดีีที่่มีีอิ
� ทิ ธิิพลต่่อการแก้้ไขปรัับปรุุงกฎหมาย กรอบและแนวทางในการคุ้้�มครอง
ตลอดจนผลของการรัับรองเพศและการคุ้้�มครองสิิทธิิต่่าง ๆ ตามเพศใหม่่ ซึ่่�งจะแสดงข้้อมููลในทาง
กฎหมายและเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ในการรัับรองสิิทธิิทางเพศของแต่่ละประเทศที่่�แตกต่่างกัันออกไป
(รายละเอีียดปรากฏตามตารางท้้ายบทสััมภาษณ์์)
โครงการศึึกษาวิิจัยั เพื่่�อยกร่่างกฎหมายรัับรองเพศให้้กับั บุุคคลที่่มีี� ความหลากหลายทางเพศนี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาสภาพปััญหาการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคลเพราะเหตุุแห่่งความ
หลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่แ� สดงอััตลัักษณ์์ทางเพศแตกต่่างจากเพศโดยกำำ�เนิิด โดยมีีการศึึกษา
เปรีียบเทีียบกฎหมายว่่าด้้วยการรัับรองเพศของต่่างประเทศทั้้�งกลุ่่�มประเทศที่่�ใช้้ระบบกฎหมาย
แบบลายลัักษณ์์อัักษร (Civil Law) และแบบจารีีตประเพณีี (Common Law) เพื่่อ� จััดทำ�ร่
ำ า่ งกฎหมาย
ว่่าด้้วยการรัับรองเพศให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับสัังคมไทย โดยส่่วนตััวมีีความเห็็นว่า่ กฎหมายว่่าด้้วยการ
รัับรองเพศจะช่่วยเสริิมประสิิทธิิภาพของการคุ้้�มครองความหลากหลายทางเพศได้้ดีียิ่่�งกว่่าการมุ่่�งแก้้ไข
เนื้้อ� หาของร่่างพระราชบััญญััติคู่่�ชีีวิ
ิ ติ พ.ศ. .... หรืือประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ เนื่่อ� งจากผลของ
การรัับรองเพศจะทำำ�ให้้เพศใหม่่ได้้รับั ความคุ้้�มครองทัันทีี ไม่่ว่า่ จะเป็็นรายละเอีียดในส่่วนของคำำ�นำ�ำ หน้้าชื่่อ�
สกุุล หรืือสิิทธิิต่า่ ง ๆ ที่่จ� ะได้้รับั ตามมาจากสิิทธิิในเพศใหม่่ของบุุคคลเหล่่านั้้น� รวมถึึงประเด็็นรายละเอีียด
ที่่เ� กี่่ย� วกัับการสมรสได้้ด้ว้ ย ซึ่ง�่ จากการศึึกษาพบว่่าหลายประเทศได้้ใช้้แนวทางนี้้�
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สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย

อย่่างไรก็็ตาม เมื่่อ� พิิจารณาถึึงวิิวัฒ
ั นาการทางกฎหมายของประเทศไทยการมีีกฎหมายรัับรองเพศ
ในสถานการณ์์ปัจั จุุบันั อาจจะมองว่่าจะเป็็นการพลิิกประวััติศิ าสตร์์มากเกิินไป หรืือเกิิดความเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�รุุนแรงและรวดเร็็วเกิินไปหรืือไม่่ ซึ่�่งจากการศึึกษาตััวอย่่างของต่่างประเทศพบว่่าในหลายประเทศ
มีีการรัับรองในแต่่ละเรื่่�องหรืือกำำ�หนดขอบเขตในการให้้ความคุ้้�มครองที่่�แตกต่่างกัันออกไปตามสภาพ
ทางสัังคมและวััฒนธรรมที่่แ� ตกต่่างกััน โดยระบุุถึงึ หน้้าที่่แ� ละสิิทธิิต่า่ ง ๆ ไว้้โดยอาจขึ้้น� อยู่่�กับั หลัักเกณฑ์์
เกี่่ย� วกัับอายุุ หรืือเงื่่อ� นไขเกี่่ย� วกัับคุุณสมบััติขิ องบุุคคลที่่จ� ะได้้รับั การรัับรองในแต่่ละกลุ่่�มซึ่่ง� รายละเอีียด
ทั้้ง� หมดล้้วนขึ้้�นอยู่่�บนหลัักการพื้้�นฐานของหลัักสิิทธิิมนุุษยชนอัันเป็็นหลัักการแห่่งกฎหมายระหว่่างประเทศ
ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ที่่สุ� ดุ ในปััจจุุบันั
จุุลนิิติิ : ขอทราบถึึงพััฒนาการของการคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล
ที่่�มีค
ี วามหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และปััญหาทางกฎหมายที่่�ควรต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้สอดคล้้องกัับพัันธกรณีีที่่�อยู่่� ในตราสารระหว่่างประเทศด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. มาตาลัักษณ์์ เสรเมธากุุล : ในส่่วนของพััฒนาการของ

การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ส่่วนแรกที่่�เป็็น
การเริ่่�มต้้นอย่่างชััดเจนที่่�สุุด คืือเริ่่�มตั้้�งแต่่พระราชบััญญััติิความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อมุ่่�งเน้้นแก้้ไขปััญหา
การเลืือกปฏิิบััติิด้้วยสาเหตุุแห่่งความหลากหลายทางเพศ
ประการแรก เนื้้�อหาของกฎหมายฉบัับดัังกล่่าวยัังมีีข้้อจำำ�กััดในบางส่่วนเนื่่�องจากได้้มีีการระบุุ
ถึึงข้้อยกเว้้นในการบัังคัับใช้้กฎหมายไว้้ ได้้แก่่ หากเป็็นกรณีีเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามหลัักความเชื่่�อ
ทางศาสนา หรืือเพื่่�อความมั่่น� คงของประเทศ หรืือเป็็นไปตามหลัักวิิชาการ ย่่อมไม่่ถือื เป็็นการเลืือกปฏิิบัติั ิ
โดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่างเพศ ดัังนั้้�น จึึงยัังมีีประเด็็นปัญ
ั หาในทางปฏิิบัติั เิ กิิดขึ้้นว่
� า่ การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ดัังกล่่าวจะเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพหรืือไม่่
ประการที่่�สอง ด้้วยเหตุุที่ไ่� ด้้มีีความพยายามให้้ความคุ้้�มครองในหลากหลายด้้าน ดัังนั้้�น ในเนื้้�อหา
ของบทบััญญััติดัิ งั กล่่าวจึึงถููกเขีียนไว้้ในลัักษณะที่่เ� ป็็นโครงสร้้างแบบหลวม ๆ โดยที่่ไ� ม่่ได้้ให้้ความคุ้้�มครอง
ครอบคลุุมทุุกเรื่่�องที่่�จำ�ำ เป็็น ซึ่่�งจะต้้องดำำ�เนิินการร้้องเรีียนไปยัังคณะกรรมการ เป็็นกรณีีไป ข้้อเท็็จจริิง
พบว่่ายัังมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับกรรมการที่่�ต้้องการความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน หรืือการที่่�ไม่่สามารถวิินิิจฉััย
ได้้ว่่าเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิจริิงหรืือไม่่
ประการที่่�สาม การระบุุสถานะทางเพศสามารถระบุุได้้เพีียงเพศชายและเพศหญิิงเท่่านั้้�น
การให้้ความเป็็นธรรมกัับบุุคคลที่่�เป็็นเพศทางเลืือกจึึงเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างยาก
ในเวลาต่่อมาจึึงมีีความพยายามในการพััฒนากฎหมายเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองสิิทธิิของบุุคคล
โดยการจััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิคู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ซึ่่�งเบื้้�องต้้นมีีความน่่าสนใจพอสมควร อย่่างไรก็็ตาม
จากการศึึกษาพบว่่าการแก้้ไขปััญหาเกี่่ย� วกัับความหลากหลายทางเพศด้้วยพระราชบััญญััติฉิ บัับดัังกล่่าว
ยัังไม่่ครอบคลุุม เนื่่�องจากสามารถแก้้ไขปััญหาได้้เพีียงบางจุุดเท่่านั้้�น กล่่าวคืือ แม้้อนุุญาตให้้บุุคคล
ที่่�มีีเพศเดีียวกัันสามารถทำำ�การสมรสกัันได้้ แต่่ในเนื้้�อหาของกฎหมายยัังมีีปััญหาที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อกฎหมายอื่่�น ๆ อีีกหลายส่่วนด้้วยกััน
จุ ล นิิ ติ
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จากการศึึกษาวิิจััยพบกรณีีตััวอย่่าง
ของต่่างประเทศ ซึ่่�งได้้มีีความพยายามต่่อสู้้�
มาอย่่างยาวนานกว่่า ๓๐ ปีี เริ่่ม� ต้้นด้้วยการเน้้น
แนวทางในการดำำ�เนิินยุทุ ธศาสตร์์ต่อ่ สู้้เ� พื่่�อให้้
มีีกฎหมายโดยการผลัักดัันจากกลุ่่�มบุุคคลผู้้�ที่่�
เป็็ น เจ้้ า ของปัั ญ หา ซึ่่� ง ทำำ� ให้้ เ กิิ ด แรงต้้ า น
จากสัังคมค่่อนข้้างมาก รวมถึึงทำำ�ให้้คนในสัังคม
เกิิดความรู้้�สึกึ ที่่ขั� ดั แย้้งหรืือมีีอคติิไม่่ว่า่ จะเป็็น
ในประเทศอาร์์เจนติินา ไอร์์แลนด์์ อัังกฤษ
ฝรั่่�งเศส เยอรมนีี เป็็นต้้น ต่่างก็็ไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จจากการใช้้กลุ่่�มบุุคคลประชากร
ทางเลืื อ กผู้้� เ ป็็ น เจ้้ า ของปัั ญ หาเรีียกร้้ อ ง
ผลัักดัันเอง แต่่ในช่่วงระยะเวลาต่่อมาที่่ก� ารผลัักดัันให้้มีีการพััฒนากฎหมายว่่าด้้วยการรัับรองเพศสำำ�เร็็จ
เนื่่�องจากการร่่วมมืือร่่วมใจจาก “ประชากรหลััก” ผลัักดัันช่ว่ ยเหลืือกลุ่่�มประชากรทางเลืือกกลุ่่�ม LGBTI
และ Q (Queer) ดัังกล่่าว ด้้วยการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องในมุุมมองที่่�ทุุกคนมีีสิิทธิิในการ
เลืือกเพศของตนเอง
ดัังนั้้�น จากกรณีีตััวอย่่างของการพััฒนากฎหมายในต่่างประเทศดัังที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นจึึงทำำ�ให้้
คณะวิิจััยต้้องศึึกษาเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการรัับรองเพศจนนำำ�ไปสู่่�การจััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการ
รัับรองเพศ พ.ศ. .... สำำ�หรัับประเทศไทย ซึ่่ง� มีีความเห็็นว่า่ จะสามารถแก้้ไขปััญหาได้้ดีีกว่่า เนื่่�องจากการ
ช่่วยรัับรองสถานะของเพศใหม่่แล้้ว ยัังมีีการให้้สิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ตามมา ได้้แก่่ สิิทธิิในการเปลี่่�ยน
ชื่่อ� สกุุล สิิทธิิในการจดทะเบีียนสมรส สิิทธิิในการมีีบุุตร ตลอดจนการทำำ�เอกสารต่่อทางราชการ เป็็นต้น้
จุุลนิิติิ : ในทรรศนะของท่่านเห็็นว่่าหลัักการของร่่างพระราชบััญญััติิคู่่�ชีีวิิต
พ.ศ. .... ที่่�กำำ�หนดให้้บุุคคลที่่�มีีเพศเดีียวกัันโดยกำำ�เนิิดสามารถจดทะเบีียนคู่่�ชีีวิิตได้้
โดยมีีสิิทธิิและหน้้าที่่� ในการอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นครอบครััวในลัักษณะเดีียวกัันกัับคู่่�สมรส
จะสามารถส่่งเสริิม ให้้เกิิดความเสมอภาคของบุุ ค คลที่่� มีี ค วามหลากหลายทางเพศ
ได้้มากน้้อย เพีียงใด
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. มาตาลัักษณ์์ เสรเมธากุุล : ประเด็็นเรื่่�องนี้้�กำำ�ลัังเป็็นที่่�

น่่าสนใจในสัังคม และคนในสัังคมกำำ�ลังั เข้้าใจประเด็็นบางอย่่างที่่ค� ลาดเคลื่่อ� นเกี่่ย� วกัับร่่างพระราชบััญญััติิ
คู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ว่่ามีีความเท่่าเทีียมที่่�ไม่่แท้้จริิง เพราะโดยทั่่�วไปแล้้วความเท่่าเทีียมนั้้�นต้้องเป็็นเรื่่�อง
ที่่�เหมืือนกัันและปฏิิบััติิเหมืือนกััน จึึงจะเรีียกว่่าความเท่่าเทีียมที่่�แท้้จริิง แต่่พอมีีความแตกต่่างกัันแล้้ว
เราจะไม่่เรีียกว่่าความเท่่าเทีียม แต่่เราจะเรีียกว่่า “การส่่งเสริิมโอกาสและความเท่่าเทีียมกััน”
ฉะนั้้�น หากถามว่่าร่่างพระราชบััญญััติิคู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... มีีความเท่่าเทีียมกัับการสมรสหรืือไม่่ พิิจารณา
ภาพรวมง่่าย ๆ คืือ
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สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย

๑. การใช้้ Wording หรืือถ้้อยคำำ� ไม่่เหมืือนกััน โดยร่่างพระราชบััญญััติิคู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ใช้้คำำ�ว่่า
“คู่่�ชีีวิิต” ไม่่ได้้ใช้้คำำ�ว่่า “คู่่�สมรส”
๒. สิิทธิิที่จ่� ะได้้รับั แตกต่่างกััน แม้้ร่า่ งพระราชบััญญััติคู่่�ชีีวิ
ิ ติ พ.ศ. .... จะมีีการยกประมวลกฎหมาย
แพ่่งและพาณิิชย์์ บรรพ ๕ ครอบครััว มาเกืือบทั้้�งหมด ยกเว้้นการหมั้้น� แต่่ภายหลัังมีีการนำำ�เรื่่อ� งการหมั้้น�
มากำำ�หนดไว้้ในร่่างพระราชบััญญััติคู่่�ชีีวิ
ิ ติ พ.ศ. .... ด้้วย เพื่่�อให้้สอดรัับกัับประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
แต่่ก็็เป็็นที่น่่� ่าเสีียดายว่่าร่่างพระราชบััญญััติคู่่�ชีีวิ
ิ ิต พ.ศ. .... ไม่่มีีการกำำ�หนดเรื่่�องบุุตรไว้้แต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ตาม แม้้เราจะพยายามร่่างกฎหมายฉบัับนี้้ใ� ห้้เหมืือนกัับประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
ให้้มากที่่�สุุด แต่่ความเท่่าเทีียมของคำำ�ว่่า “คู่่�ชีีวิิต” กัับ “คู่่�สมรส” ก็็ไม่่อาจเท่่ากัันได้้เพราะยัังมีี
กฎหมายอื่่�น ๆ อีีกหลายฉบัับที่่�กำำ�หนดให้้สิิทธิิในบางเรื่่�องเฉพาะคู่่�สมรส เช่่น เรื่่�องเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการ
การรัักษาพยาบาล หรืือสิิทธิิอื่่น� ๆ ซึ่ง่� กฎหมายจะกำำ�หนดให้้สิทิ ธิิเฉพาะคู่่�สมรสเท่่านั้้�น ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้สิทิ ธิิ
คู่่�ชีีวิิตแต่่อย่่างใด ฉะนั้้�น คำำ�ว่่าคู่่�ชีีวิิตกัับคู่่�สมรส จึึงไม่่มีีความเท่่าเทีียมกัันในความหมายที่่�เราต้้องการ
ประเด็็นต่่อมา คืือ เรามีีความจำำ�เป็็นต้้องให้้เท่่าเทีียมกัันอย่่างแท้้จริิงหรืือไม่่ ในมุุมมอง
ของอาจารย์์คิิดว่่า เรื่่�องนี้้�เราต้้องยอมรัับก่่อนว่่าเป็็นความแตกต่่างเหมืือนเรื่่�องเพศชายกัับเพศหญิิง
ถึึงแม้้เราจะเป็็นมนุุษย์์เหมืือนกััน มีีสิิทธิิได้้รัับความคุ้้�มครองตามกฎหมายเหมืือนกัันตามหลัักสิิทธิิ
มนุุษยชน มีีศัักดิ์์�ศรีีในความเป็็นมนุุษย์์เหมืือนกัันไม่่ว่่าชายหรืือหญิิง แต่่สิ่่�งที่่�เรามีีไม่่เหมืือนกัันหรืือ
ไม่่สามารถคุ้้�มครองได้้เหมืือนกัันทั้้�งหมดก็็มีีหลายเรื่่�อง เช่่น ความเสีียหายในทางเพศ ซึ่่�งหากผู้้�ชาย
ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นจะไม่่เท่่ากัับผู้้�หญิิง เพราะหากผู้้�หญิิงถููกล่่วงละเมิิด
ทางเพศแล้้วหญิิงนั้้น� อาจตั้้ง� ครรภ์์ได้้โดยไม่่พึงึ ประสงค์์ ซึ่่ง� เป็็นความเสีียหายทางสรีีรวิิทยา และในขณะ
เดีียวกัันหากผู้้�หญิิงถููกข่่มขืืนก็็จะถููกสัังคมตั้้�งข้้อรัังเกีียจมากกว่่าผู้้�ชายอีีกด้้วย
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ฉะนั้้� น จึึ ง ต้้ อ งยอมรัั บ ว่่ า ประเด็็ น เรื่่� อ งนี้้�
มีีความแตกต่่ า งกัั น ยิ่่� ง คนที่่� มีี ความหลากหลาย
ทางเพศเขาจะมีี nature หรืือธรรมชาติิของเขาเอง
บางกรณีีเราอาจจะมองว่่าเขาผิิดปกติิ แต่่จริิง ๆ แล้้ว
เขาไม่่ได้้ผิดป
ิ กติิ แต่่เขามีีความแตกต่่างโดยธรรมชาติิ
ของเขาเป็็นแบบนี้้� เราไม่่ได้้ตั้้�งข้้อรัังเกีียจเขาแต่่เรา
ต้้องมองให้้ชัดั เจนและเข้้าใจเขา ดัังนั้้�น ชายโดยกำำ�เนิิด
หญิิ ง โดยกำำ� เนิิ ด หรืื อ กลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศ
ทั้้� ง ๓ กลุ่่�มนี้้� จึึ ง มีีความแตกต่่ างกัั น เมื่่�อมีีความ
แตกต่่ า งกัั น แล้้ ว จะปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้ เ ท่่ า เทีียมกัั น แบบ
ร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ไม่่ได้้
ประเด็็นต่่อมา ในเรื่่�องการใช้้ชีีวิิตครอบครััว
เมื่่� อผู้้�หญิิ งโดยกำำ�เนิิดแต่่ งงานกัั บผู้้�ชายโดยกำำ�เนิิด
พวกเขาทั้้�งคู่่�สามารถมีีบุุตรได้้แต่่ถ้้าคนเพศเดีียวกััน
แต่่งงานกัันไม่่ว่่าจะเป็็นชายกัับชาย หรืือหญิิงกัับหญิิง ยัังไงก็็ไม่่สามารถให้้กำำ�เนิิดบุุตรได้้แม้้จะมีี
การแปลงเพศมาแล้้วก็็ตาม นี่่�คืือธรรมชาติิของมนุุษย์์ แต่่ในแง่่ของการเลี้้�ยงดููบุุตรนั้้�นทั้้�งคู่่�มีีสิิทธิิ
ที่่�จะเลี้้�ยงดููบุุตรได้้เหมืือนกััน
หากถามว่่าร่่างพระราชบััญญััติิคู่่�ชีีวิิต พ.ศ. .... ส่่งเสริิมให้้เกิิดความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ
หรืือไม่่ สำำ�หรัับอาจารย์์คิิดว่่า มีีการส่่งเสริิมสนัับสนุุนความเท่่าเทีียมทางเพศได้้ในระดัับหนึ่่�ง แต่่ไม่่
เต็็มร้้อยเปอร์์เซ็็นต์์ เพราะคน ๒ กลุ่่�มนี้้� มีีความแตกต่่างกััน แต่่หากถามว่่าจะมีีการส่่งเสริิมโอกาสให้้
เกิิดความเท่่าเทีียมกัันแบบร้้อยเปอร์์เซ็็นต์ไ์ ด้้หรืือไม่่ อาจารย์์คิิดว่า่ เป็็นไปได้้ถ้า้ เราเปิิดใจยอมรัับเหมืือน
บางประเทศที่่�เขายอมรัับกััน โดยเขาจะกำำ�หนดไว้้ในประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์เลยว่่าใครจะ
แต่่งงานหรืือสมรสกัันถืือเป็็นสิิทธิิพื้้�นฐานของการมีีชีีวิิตครอบครััว ทุุกคนสามารถสมรสได้้ ดัังนั้้�น
ในฐานะที่่�อาจารย์์เป็็นผู้้�บรรยายวิิชากฎหมายครอบครััว อาจารย์์จึึงคิิดว่่าความหมายหรืือนิิยาม
ของกฎหมายครอบครััวได้้เปลี่่�ยนไปในหลายมิิติิ เช่่น “ครอบครััว” ไม่่ใช่่เฉพาะชายหญิิงโดยกำำ�เนิิด
เท่่านั้้�น จะเป็็นคนเพศเดีียวกัันก็็ได้้ “ครอบครััว” ไม่่จำำ�เป็็นต้้องดำำ�รงเผ่่าพัันธุ์์� ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีบุุตร
ปััจจุุบัันมีีคู่่�สมรสหลายคู่่�ที่่�แต่่งงานกัันแล้้วไม่่มีีบุุตรก็็เยอะแยะไป
ฉะนั้้�น ถ้้าเราเปิิดใจยอมรัับกัับความหมายของครอบครััวแบบนี้้� ทุุกคนก็็สามารถใช้้ประมวล
กฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ฉบัับเดีียวกัันได้้โดยเท่่าเทีียมกััน แต่่เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มีีการสร้้างกฎหมายเป็็น
๒ ระบบ คืือประมวลกฎหมาย (Code) และพระราชบััญญััติิ (Act) จึึงมีีความไม่่เท่่าเทีียมกัันเพราะลำำ�ดับั ชั้้น�
กฎหมายต่่างกััน ดัังนั้้�น หากถามว่่ามีีความเท่่าเทีียมกัันอย่่างแท้้จริิงหรืือไม่่ ตอบได้้เลยว่่าไม่่เท่่าเทีียม
แต่่เป็็นการส่่งเสริิมโอกาสและความเท่่าเทีียม คืือพยายามสร้้างให้้อยู่่�ในกฎเกณฑ์์ที่ใ�่ กล้้เคีียงกัันให้้มากที่่สุ� ดุ
เพื่่�อช่่วยให้้คนกลุ่่�มนี้้�มีีโอกาสที่่�จะใช้้ชีีวิิตครอบครััวในสัังคมได้้และสัังคมก็็ยอมรัับได้้ เพราะที่่�ใด
มีีสัังคมที่่นั่่� นย่
� อ่ มมีีกฎหมายนั่่น� เอง เราจึึงไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ งมีีกฎหมายเหมืือนบางประเทศซึ่ง�่ เขาอาจมีีพฤติินิสัิ ยั
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ของคนชาติิหรืือทััศนคติิของคนชาติิที่่�ต่่างจากเรา ฉะนั้้�น เขาจึึงสามารถที่่�จะนำำ�เอากฎหมายทั้้�งหมด
ไปรวมกำำ�หนดไว้้ในประมวลกฎหมายได้้ แต่่สำำ�หรัับประเทศไทยอาจจะต้้องรอ และเชื่่�อว่่าสัักวััน
จะต้้องทำำ�ได้้ ไม่่น่่าจะเกิิน ๒๐ ปีี เราอาจจะกำำ�หนดเรื่่�องเหล่่านี้้�ไว้้ในประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
ก็็เป็็นได้้
จากการที่่อ� าจารย์์และคณะได้้ทำ�วิ
ำ จัิ ยั เพื่่อ� ยกร่่างกฎหมายรัับรองเพศให้้กับั บุุคคลที่่มีี� ความแตกต่่าง
ทางเพศ โดยการวิิจััยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
-	ศึึกษาสภาพปััญหาการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคลเพราะเหตุุแห่่งความแตกต่่าง
ในเรื่่�องเพศซึ่่�งจะเน้้นศึึกษา “ประชากรกลุ่่�มเพศทางเลืือก” โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดแปลงเพศ
และกลุ่่�มที่่�แสดงอััตลัักษณ์์ทางเพศแตกต่่างจากเพศโดยกำำ�เนิิด
-	ศึึกษาเปรีียบเทีียบกฎหมายว่่าด้้วยการรัับรองเพศของต่่างประเทศทั้้�งกลุ่่�มประเทศที่่�ใช้้ระบบ
กฎหมายแบบลายลัักษณ์์อัักษร (Civil Law) และแบบจารีีตประเพณีี (Common Law)
-	จััดทำำ� (ร่่าง) กฎหมายว่่าด้้วยการรัับรองเพศให้้สอดคล้้องเหมาะสมกัับสัังคมไทย
โดยมีีขอบเขตในการวิิจััยดัังนี้้�
ประการแรก ศึึกษา ทบทวน วิิเคราะห์์เอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพปััญหาการเลืือกปฏิิบััติิ
โดยไม่่ เ ป็็ นธรร มต่่ อ บุุ ค คลเพราะเหตุุ แ ห่่ ง ความแตกต่่ า งในเรื่่� อ งเพศ ซึ่่� ง เน้้ นศึึ ก ษา “ประชากร
กลุ่่�มเพศทางเลืือก” โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการผ่่าตััดแปลงเพศ และกลุ่่�มที่่�แสดงอััตลัักษณ์์ทางเพศ
แตกต่่างจากเพศโดยกำำ�เนิิด และศึึกษากฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการรัับรองสถานะทางเพศของประเทศไทย
และต่่างประเทศ ทั้้�งกลุ่่�มประเทศที่่�ใช้้ระบบกฎหมายแบบกฎหมายลายลัักษณ์์อัักษร (Civil Law)
และแบบกฎหมายจารีีตประเพณีี (Common Law) โดยในการค้้นคว้้าเอกสารกฎหมายต่่างประเทศ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการศึึกษาครั้้ง� นี้้� กำำ�หนดกลุ่่�มประเทศที่่ใ� ช้้ระบบกฎหมายแบบลายลัักษณ์์อักั ษร (Civil Law)
และแบบกฎหมายจารีีตประเพณีี (Common Law) อย่่างน้้อยกลุ่่�มละ ๓ ประเทศ รวมทั้้�งหมดไม่่น้อ้ ยกว่่า
๖ ประเทศ
ประการที่่�สอง การสัังเคราะห์์ข้อ้ มููลจากประการแรก เพื่่�อยกร่่างกฎหมายว่่าด้้วยการรัับรองเพศ
จำำ�นวน ๑ ฉบัับ
ประการที่่�สาม การรัับฟัังความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีต่่อร่่างกฎหมาย
ว่่าด้้วยการรัับรองเพศ ผ่่านวิิธีีการสำำ�รวจข้้อมููลภาคสนาม โดยการกรอกแบบสอบถามของประชากร
ศึึกษา ใน ๔ ภููมิิภาค และกรุุงเทพมหานคร อย่่างน้้อย ๕๐๐ ชุุด ตามระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั (ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ)
จะพบว่่าคนไทยส่่วนใหญ่่ดููเหมืือนจะยอมรัับได้้ในเรื่่อ� งการรัับรองเพศแต่่เมื่่อ� ลงไปในภาคปฏิิบัติั ิ
หรืือการทำำ�ประชามติิร่า่ งกฎหมายสรุุปว่า่ ตกไป ไม่่ผ่า่ นการลงประชามติิ เพราะประชาชนส่่วนใหญ่่ยังั มีี
ความกัังวลและไม่่เข้้าใจในกลุ่่�มเพศทางเลืือกหรืือความเท่่าเทีียมทางเพศจึึงทำำ�ให้้ร่า่ งกฎหมายฉบัับนี้้ต� กไป
ดัังนั้้�น ถ้้าประเทศไทยจะสนัับสนุุนในเรื่่�องความเท่่าเทีียมทางเพศอย่่างจริิงจัังจึึงต้้องทำำ�แบบคู่่�ขนาน
กล่่าวคืือต้้องให้้ความรู้้�กับั คนในสัังคมว่่าปััญหาต่่าง ๆ ที่่สั� งั คมกัังวลนั้้�นสามารถป้้องกัันและแก้้ไขได้้อย่่างไร
เพื่่�อเป็็นการสร้้างหลัักประกัันและสร้้างความสบายใจให้้แก่่คนในสัังคมได้้ว่่ากฎหมายที่่�ออกไปนั้้�น
จะไม่่กระทบต่่อคนในสัังคมแต่่อย่่างใด
จุ ล นิิ ติ

18

	ปััจจุุบันั แม้้ว่า่ สัังคมไทยจะไม่่ได้้กีีดกันั “ประชากรกลุ่่�มเพศทางเลืือก” หรืือกลุ่่�ม LGBTI (Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual) อย่่างชััดเจนนััก แต่่ “ประชากรกลุ่่�มหลััก” ส่่วนใหญ่่
ก็็ยังั ไม่่ได้้ยอมรัับสถานะทางกฎหมายของประชากรกลุ่่�มเพศทางเลืือกเหล่่านี้้ใ� นทุุกประเด็็น ซึ่่ง� บ่่งชี้้ว่� า่ สัังคม
ปััจจุุบัันยัังคงมีีทััศนคติิในทางลบต่่อกลุ่่�ม LGBTI ตราบเท่่าที่่�ประชากรกลุ่่�มหลัักยัังคงตกอยู่่�ภายใต้้
กรอบความคิิด ความเชื่่�อ และทััศนคติิในทางลบบางประการของสัังคมไทย ปััญหาที่่สำ� ำ�คััญที่่�สุุดซึ่่�งกลุ่่�ม
LGBTI ในประเทศไทยต้้องเผชิิญ คืือ สัังคมไทยยัังขาดความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องและเหมาะสมเกี่่�ยวกัับ
ความต้้องการและปััญหาเฉพาะที่่� LGBTI กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่� ซึ่่�งความไม่่เข้้าใจเหล่่านี้้�นำำ�ไปสู่่�การถููกปฏิิเสธ
หรืือการปราศจากการยอมรัับในตััวตนของประชากรกลุ่่�มเพศทางเลืือกเหล่่านี้้� ทั้้�งจากคนในครอบครััว
และในสัังคมแวดล้้อม เช่่น ในด้้านการสร้้างครอบครััว กลุ่่�ม LGBTI ยัังไม่่ได้้รัับการยอมรัับเกี่่�ยวกัับการ
มีีความสััมพัันธ์ใ์ นลัักษณะครอบครััวจากสัังคมไทย อัันนำ�ำ ไปสู่่�ความไม่่เท่่าเทีียมกัันระหว่่างคู่่�รักั เพศเดีียวกััน
กัับคู่่�รักั ต่่างเพศในด้้านต่่าง ๆ เช่่น การจััดเก็็บภาษีีบุุคคลธรรมดา การเข้้าถึึงบริิการทางสัังคม การประกััน
ชีีวิิตคู่่�และการรัับผลประโยชน์์ รวมไปถึึงการกู้้�ยืืมเงิินธนาคารร่่วมกััน และการใช้้สิิทธิิในงานสวััสดิิการ
ข้้าราชการ เป็็นต้น้ ปััญหาความกัังวลต่่าง ๆ เหล่่านี้้�เราคิิดและกลััวจนเกิินไป และเรามีีอคติิต่อ่ กลุ่่�มคนที่่มีี�
ความหลากหลายทางเพศ สัังเกตได้้ว่า่ คนในสัังคมที่่คิ� ดิ แบบนี้้� เพราะเขามีีอคติิโดยมองว่่าคนเพศเดีียวกััน
อารมณ์์แปรปรวน ชอบใช้้ความรุุนแรง แต่่ถ้้าเราเข้้าใจว่่าสาเหตุุของอารมณ์์ที่่�แปรปรวนนั้้�นก็็เพราะเขา
เก็็บกด ถููกกดขี่่� จึึงไม่่รู้้�จะแสดงออกอย่่างไร บางครั้้�งจึึงต้้องแสดงออกด้้วยการใช้้ความรุุนแรง ก้้าวร้้าว
ซึ่่�งถืือเป็็นทฤษฎีีพฤติิกรรมศาสตร์์ของมนุุษย์์
	สรุุปได้้ว่า่ จากสภาพปััญหาในปััจจุุบันข
ั องประชากรกลุ่่�มเพศทางเลืือกดัังที่่ไ� ด้้กล่่าวไปแล้้วนั้้�น
ล้้วนตั้้�งอยู่่�บนฐานความคิิดเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนและศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ ซึ่่�งการศึึกษาองค์์ความรู้้�

19

ก.ย. - ต.ค. ๖๓

สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย

เกี่่ย� วกัับความหลากหลายทางเพศและวิิวัฒ
ั นาการของแนวคิิดสิิทธิิมนุุษยชนในสัังคมโลกจะช่่วยให้้ทุกุ ฝ่่าย
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการส่่งเสริิมโอกาสและความเท่่าเทีียมกัันทางเพศได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั และความจำำ�เป็็น
อัันเร่่งด่่วนในการบััญญััติกิ ฎหมายเพื่่อ� รัับรองเพศให้้กับั ประชากรกลุ่่�มเพศทางเลืือก ซึ่่ง� จะส่่งผลให้้ประชากร
กลุ่่�มนี้้�ได้้มีีที่ยื่� นื ในสัังคมและได้้รับั การยอมรัับในตััวตนเฉกเช่่นมนุุษย์์ทุกุ คนในอนาคตต่่อไป ฉะนั้้�น เวลา
ที่่�เราจะนำำ�กฎหมายเกี่่�ยวกัับความเท่่าเทีียมกัันของกลุ่่�มคนหลากหลายทางเพศนี้้�มาใช้้จึึงไม่่ใช่่แค่่ศึึกษา
กฎหมายของต่่างประเทศเท่่านั้้�น แต่่เวลาที่่เ� ราจะนำำ�กฎหมายต่่าง ๆ เหล่่านี้้�มาใช้้กับั ประเทศไทยสิ่่ง� ที่่เ� รา
ต้้องระวัังที่่สุ� ดคื
ุ อื พฤติินิสัิ ยั ของคนชาติิ ความพร้้อมของคนชาติิ และความจริิงใจของนัักการเมืืองที่่จ� ะต้้อง
ดำำ�เนิินการในเรื่่�องของกฎหมายเหล่่านี้้�
จุุลนิิติิ : บทสรุุปส่่งท้้าย และข้้อเสนอแนะอื่่�น ๆ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. มาตาลัักษณ์์ เสรเมธากุุล : สรุุปก็คื็ ือว่่าสิิทธิิในการ

มีีครอบครััวเป็็นสิิทธิิเสรีีภาพที่่ไ� ม่่มีีใครก้้าวล่่วงได้้ ทุุกคนมีีสิิทธิิที่จ่� ะรัักและถููกรััก ทุุกคนมีีสิิทธิิที่จ่� ะสร้้าง
ครอบครััวในแบบที่่ต� นประสงค์์ เพราะฉะนั้้�นสังั คมโดยเฉพาะผู้้�ที่ป่� กครอง ดููแล ทำำ�หน้้าที่่ใ� นการควบคุุมกฎ
กติิกา ของบ้้านเมืืองต้้องเข้้าใจในส่่วนนี้้�และในเรื่่อ� งเพศ ซึ่ง่� เป็็นเรื่่อ� งที่่เ� ป็็นอยู่่�จริิงตามธรรมชาติิมานานแล้้ว
และเป็็นข้้อเท็็จจริิงที่่�สัังคมมีีอยู่่� เพราะฉะนั้้�นกฎหมายต้้องสอดคล้้องกัับธรรมชาติิและข้้อเท็็จจริิง
และตอนนี้้� ก็็ ถึึ ง เวลาแล้้ ว ที่่� เราต้้ อ งเปิิ ด ใจยอมรัั บ ว่่ า มีีคนกลุ่่�มนี้้� ที่่� ต้้ อ งการการส่่ ง เสริิ ม โอกาสและ
สนัับสนุุนให้้เกิิดความเท่่าเทีียมกัันในสิ่่�งที่่�เขามีีสิิทธิิคืือการมีีชีีวิิตครอบครััวหรืือคู่่�ชีีวิิต ฉะนั้้�น ถ้้าเราจะ
มีีกฎหมายเกี่่�ยวกัับความเท่่าเทีียมทางเพศขึ้้�นมาสัักฉบัับหนึ่่�งเพื่่�อให้้เป็็นความเท่่าเทีียมอย่่างแท้้จริิง
แต่่ด้้วยลัักษณะเฉพาะของประเทศไทย ณ เวลานี้้� เราควรทำำ�กฎหมายแบบที่่�เรีียกว่่า Step by Step
คืือทำำ�ไปทีีละขั้้�นตอนก่่อน คืือเราส่่งเสริิมโอกาสและความเท่่าเทีียมให้้เขาได้้มีีโอกาสที่่�จะมีีพื้้�นที่่�ได้้รัับ
การรัับรองตามกฎหมายก่่อน หลัังจากนั้้�นจึงึ ค่่อยพััฒนาในระดัับการคุ้้�มครองให้้อยู่่�ในประมวลกฎหมาย
เพื่่อ� ให้้เกิิดความเท่่าเทีียมอย่่างแท้้จริิง เมื่่อ� สัังคมไทยมีีความพร้้อมแล้้ว

จุ ล นิิ ติ
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การแปลงเพศ
ของ Christine
Jorgensen
Becomes
ในป 1952

Vancouver
Rape Relief
Society

แคนาดา Nixon v.

สหรัฐอเมริกา

ประเทศ

คดีที่มี
อิทธิพลตอ
การแกไข/
ปรับปรุง
กฎหมาย

ออนแทริโอ
ใหความคุมครอง
gender identity,
gender
expression

บริติชโคลัมเบีย
ใหความคุมครอง
บุคคลที่แปลงเพศ
แลว

แคลิฟอรเนีย
ใหความคุมครอง
บุคคลที่แปลงเพศ
แลว

อิลลินอยส
ใหความคุมครอง
Sexual
orientation

บุคคลที่
กฎหมายให
ความคุมครอง

18 ป

X

X

X

อายุ

X

X

การสมรส
ยังคง
สมบูรณ
แมฝายหนึ่ง
จะแปลงเพศ

X

หยา

X

X

X

X

บุตร

X

การแปลง
เพศ
ไมจําเปน
ตองผาตัด



X

แปลงเพศ

เงื่อนไขของกฎหมายในการขอรับรองเพศ

กรอบและแนวทางในการคุมครอง

-

-

-

-

อื่นๆ



-





ศาล







การกําหนด
เพศใหม
ตองมี
ใบรับรอง
แพทย



ขอเปลี่ยน
เพศ
ในเอกสาร
ราชการ





กรณีใบขับขี่
บุคคลที่อายุ
ไมถึง 18 ป

ตองใหบิดา
มารดาเปน
ผูยื่นคําขอ
บุคคลที่ บุคคลที่อายุ
อายุต่ํากวา ต่ํากวา 19 ป
19 ป ตอง ตองมีหลักฐาน
ใหบิดา
ความยินยอม
มารดา
จากบิดา
เปนผูขอ มารดา/
ผูปกครอง

ขอ
เปลี่ยน
ชื่อ

ใหถือวา
มีเพศใหม
ตามที่ได
รับรอง









มีสถานะ
และสิทธิ
ทางกฎหมาย
ตามเพศใหม

ผลของการรับรองเพศ
และการคุมครองสิทธิตามเพศใหม

หนังสือ
นายทะเบียน รับรองการ
เปลี่ยนเพศ

นายทะเบียน

-

-

กรรมการ/
นายทะเบียน

ผูมีอํานาจวินิจฉัย/
มีคําสั่งรับรองเพศ

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศวาดวยการรับรองเพศ

จุ ล นิิ ติ
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(1) Foy v An t-Ard
Chlaraitheoir &
ไอรแลนด Ors [2002]
(2) Foy v An t-Ard
Chlaraitheoir &
Others [2007]

(2) ความเห็น
ของผูพิพากษา
Jorge Dreyer
ในคําสั่งศาล
Juzgado
Número 9
de Quilmes

(1) ความเห็นแยง
ของผูพิพากษา
Catalayud
ในคดี El Fallo
de la Cámara
Nacional Civil,
อารเจนตินา Sala E. 1/03/89
(Caso ‘P.F.N.’)

ประเทศ

คดีที่มี
อิทธิพลตอ
การแกไข/
ปรับปรุง
กฎหมาย

บุคคลใด ๆ
ที่ประสงค
จะเปลี่ยนสถานะ
ทางเพศ

บุคคลทุกคน
แตกรณีของ
คนตางดาวตอง
ปรากฏขอเท็จจริง
วาไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงเพศ
ทางทะเบียน
ตามกฎหมาย
ของประเทศตนได

บุคคลที่
กฎหมายให
ความคุมครอง

18 ป
ขอยกเวนกรณี
บุคคลที่อายุ
16 ป อาจยื่น
คํารองขอได
หากศาล
อนุญาต

18 ปบริบูรณ
(articulo 4
Ley de
identidad
de Género,
Ley 26.743)

อายุ

ไมอยูใน
สถานะสมรส
หรือ civil
partnership

X

หยา

X

X

บุตร

X

X

แปลงเพศ

อื่นๆ

-

กระบวนการ
อาจถูก
โตแยง
โดยผูมี
สวนไดเสีย
(artículo
7, Ley
26.743)

เงื่อนไขของกฎหมายในการขอรับรองเพศ

กรอบและแนวทางในการคุมครอง

กรรมการ/
นายทะเบียน

-

(2) กรณีบุคคล
เคยไดรับการ
เปลี่ยนแปลง
เพศมาแลว
และตองการ
เปลี่ยนแปลง
เพศอีกครั้ง
(artículo 8
Ley 26.743)

กรรมการ

(1) กรณีเด็ก
เปนผูยื่นคํารอง นายทะเบียน
(artículo 4
Ley 26.743)

ศาลจะมี
อํานาจวินิจฉัย
สองกรณี

ศาล

ผูมีอํานาจวินิจฉัย/
มีคําสั่งรับรองเพศ





ใหถือวา
มีเพศใหม
ตามที่ได
รับรอง





ขอ
เปลี่ยน
ชื่อ





ขอเปลี่ยน
เพศ
ในเอกสาร
ราชการ





มีสถานะ
และสิทธิ
ทางกฎหมาย
ตามเพศใหม

ผลของการรับรองเพศ
และการคุมครองสิทธิตามเพศใหม
สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย
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ฝรัง่ เศส

คดีของ
Jacqueline –
Charlotte
Dufresnoy
บุคคลขามเพศ
คนแรกที่ไดรับ
อนุญาตให
เปลี่ยนเพศได
ในป ค.ศ.1960

Christine
Goodwin v
สหราช- United
อาณาจักร Kingdom
[2002]

ประเทศ

คดีที่มี
อิทธิพลตอ
การแกไข/
ปรับปรุง
กฎหมาย

(1) ผูรองมีอาการ
ทางจิตที่คิดวา
ตนเองมีเพศ
แตกตางจากเพศ
โดยธรรมชาติ
(syndrome de
transsexualism )
และมีความตองการ
หนักแนนที่จะ
เปลี่ยนแปลงเพศ
(2) ผูรองไดสูญเสีย
เพศเดิมของตน
(3) ผูรองดํารงตน
ในสังคมตรงกับเพศ
สภาพที่แสดง
ออกมาใหม

บุคคลที่ภาวะ
ความไมพึงพอใจ
ในเพศตามกําเนิด
ซึ่งไดใชชีวิตตาม
เพศที่ประสงคจะ
เปลีย่ นแปลงเปน
เวลาอยางนอย
สองป

บุคคลที่
กฎหมายให
ความคุมครอง

18 ป

X

อายุ

X

(2) ยกเวนคู
สมรส
ยินยอม

(1) การสมรส
ตองสิ้นสุด
หรือ Civil
Partnership
ถูกยกเลิก

หยา

X

X

บุตร

(2) กรณีที่
ไมไดผาตัด
แปลงเพศ
ผูรองจะตอง
ไดรับการ
รักษาที่
ไดรับการ
รับรองวา
ไมสามารถ
กลับเปน
เพศเดิม
ไดอีก

(1) ผาตัด
แปลงเพศ

X

แปลงเพศ

เงื่อนไขของกฎหมายในการขอรับรองเพศ



-

ตองมีการ
ใชชีวิต
ตามเพศ
ที่ประสงค
จะเปลี่ยน
เปนเวลา
อยางนอย
2 ป

-

ศาล

-

กรรมการ

กรรมการ/
นายทะเบียน

ผูมีอํานาจวินิจฉัย/
มีคําสั่งรับรองเพศ
อื่นๆ

กรอบและแนวทางในการคุมครอง





ใหถือวา
มีเพศใหม
ตามที่ได
รับรอง





ขอ
เปลี่ยน
ชื่อ





ขอเปลี่ยน
เพศ
ในเอกสาร
ราชการ





มีสถานะ
และสิทธิ
ทางกฎหมาย
ตามเพศใหม

ผลของการรับรองเพศ
และการคุมครองสิทธิตามเพศใหม

จุ ล นิิ ติ

คดีที่มี!
อิทธิพลตอ
การแกไข/
ปรับปรุง
กฎหมาย!
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!
!
สิงคโปร!

!
#$%!&$'(!)!
*$+,!-$.'!!
/$'(!01$2!

ศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําวินิจฉัยคดี
จํานวนหนึ่ง!
ปรับลดความ
เขมงวดของ
หลักเกณฑ
เงื่อนไขในการ
รองขอ!
เปลี่ยนเพศ!
!
!
!
!
สวิตเซอร"!
"!
แลนด!

!
!
!
!
เยอรมนี!
!
!

!
ประเทศ!

!
!

!
ผูที่ผาตัดแปลงเพศ
อยางสมบูรณแลว!

!
เปนบุคคลขามเพศ
และมีรูปลักษณ
ภายนอกสอดคลอง
กับเพศที่ตองการ
เปลี่ยน!

!
บุคคลที่รูสึกวาตน
เปนอีกเพศหนึ่ง!
ซึ่งไมใชเพศ!
โดยกําเนิด!
เปนระยะเวลา!
ไมนอยกวา 3 ป !

บุคคลที่
กฎหมายให
ความคุมครอง!

!
ไมชัดเจน!
!

!
ไมชัดเจน!

!
!
"!

!
เดิมมีกฎหมาย
กําหนด
ปจจุบัน
ยกเลิก!
เงื่อนไขนี้แลว!

!
!
!
!
"!

!
!
"!

หยา!

อายุ!

ในระยะหลัง
ศาลอนุญาต
ใหมีการ
เปลี่ยนเพศได
โดยไมตอง
ผาตัด หรือ !
มีหลักฐาน!
วาเปนหมัน!

!
เดิมมี
กฎหมาย
กําหนด!
ปจจุบัน!
ผูรองไม
จําเปนตอง
แปลงเพศ !

!
!
ไมชัดเจน! ไมชัดเจน!

!
!
"!

!
!
!
!
"!

บุตร! แปลงเพศ!

อื่นๆ!

!
"!

ผูรองตอง!
มีหลักฐาน
รับรองจาก
แพทยวา
เปนบุคคล
ขามเพศ !

ผูเ ชี่ยวชาญ
การแพทย
อยางนอย !
2 คน !
ให
ใหกการรับรอง
วาผูรองจะ
ไมเปลี่ยนใจ
กลับไปใช
เปนเพศเดิม!

เงื่อนไขของกฎหมายในการขอรับรองเพศ!

กรอบและแนวทางในการคุมครอง!

!
ไมชัดเจน!

!
!
!

!
!
!
!
!

ศาล!

!
ไมชัดเจน!

!
!
"!

กรรมการ/
นายทะเบียน!
!
!
!
!
"!

ผูมีอํานาจวินิจฉัย/!
มีคําสั่งรับรองเพศ!

!
!
!

!
!
!
!
!

ขอ
เปลี่ยน
ชื่อ!

!
แกไขสถานะ
ไม
ป
รากฏ!
ทางเพศใน
บัตรประจําตัว
ประชาชน
และเพื่อ
ประโยชนแหง
การสมรส!
!

!
!
!

!
!
!
!
!

ใหถือวา!
มีเพศใหม
ตามที่ได
รับรอง!

!
ไมปรากฏ!

!
!
!

!
!
!
!
!

ขอเปลี่ยน
เพศ!
ในเอกสาร
ราชการ!

!
ไมชัดเจน!

!
!
!

!
!
!
!
!

มีสถานะ!
และสิทธิ!
ทางกฎหมาย
ตามเพศใหม!

ผลของการรับรองเพศ!
และการคุมครองสิทธิตามเพศใหม!
สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย
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ฮองกง

มาเลเซีย

ญี่ปุน

ประเทศ

ผูที่ผาตัดแปลงเพศ
อยางสมบูรณแลว

บุคคลที่
กฎหมายให
ความคุมครอง

W v Registra
of Marriages

ผูท ี่ผาตัดแปลงเพศ
อยางสมบูรณแลว

(1) Wong China
Yong v Pendafter
Besar/Ketua
Pengarah Jabatan
ผูที่ผาตัดแปลงเพศ
Pendaftaran,
อยางสมบูรณแลว
Negara
(2) JG v Pengarah
Jabatan Pendaftaran
Negara
(3) Kristie Chan v
Ketua Pengarah
Jabatan
Pendaftaran
Negara

-

คดีที่มี
อิทธิพลตอ
การแกไข/
ปรับปรุง
กฎหมาย

ไมชัดเจน

ไมชัดเจน

20 ป

อายุ

ไมชัดเจน

ไมชัดเจน

หยา

หยา
ผาตัดแปลงเพศ
โดยสมบูรณ
(ไมมีตอมเพศ
และแกไข
อวัยวะเพศแลว)

ไมมีบุตร
ที่ยังไม
บรรลุ
นิติภาวะ

ผาตัดแปลงเพศ
โดยสมบูรณ
ไมชัดเจน (ไมมีตอมเพศ
และแกไข
อวัยวะเพศแลว)

ไมชัดเจน ผาตัดแปลง
เพศโดย
สมบูรณ

แปลงเพศ

บุตร

เงื่อนไขของกฎหมายในการขอรับรองเพศ

กรอบและแนวทางในการคุมครอง

-

-

-

อื่นๆ

-

ไมชัดเจน

ศาล
ครอบครัว

ศาล

-

-

-

กรรมการ/
นายทะเบียน

ผูมีอํานาจวินิจฉัย/
มีคําสั่งรับรองเพศ



ขอเปลี่ยน
เพศ
ในเอกสาร
ราชการ

ไมปรากฏ

ไมปรากฏ

ไมปรากฏ

ไมปรากฏ ไมปรากฏ

ขอ
เปลี่ยน
ชื่อ

แกไขสถานะ
ทางเพศใน
บัตรประจําตัว ไมปรากฏ
ประชาชนได



ใหถือวา
มีเพศใหม
ตามที่ได
รับรอง

ไมชัดเจน

ไมชัดเจน

นํากฎหมาย
ที่มีอยูแลว
มาปรับใช
โดยอนุโลม

มีสถานะ
และสิทธิ
ทางกฎหมาย
ตามเพศใหม

ผลของการรับรองเพศ
และการคุมครองสิทธิตามเพศใหม

จุ ล นิิ ติ

บุคคลที่
กฎหมายให
ความคุมครอง

26

(1) M v M
(1991) NZFLR
337
นิวซีแลนด (2) AttorneyGeneral v
Otahuhu
Family Court

คนสัญชาติ
นิวซีแลนดหรือ
คนที่มีสิทธิอาศัย
โดยไมจํากัด
ระยะเวลา

- กรณีของ
(1) Corbett v
Corbett (1970) บุคคลขามเพศ
ตามกฎหมาย
2 All ER 33
(2) Re Kevin v ของ Territory
สวนใหญกําหนดวา
ออสเตรเลีย Attorneyจะตองผานการ
General of the
ผาตัดสมบูรณแลว
Commonweal
th (2001) 165 - กรณีของบุคคล
เพศกํากวม
FLR 404
กฎหมายไมได
(3) R v Harris
กําหนดขอจํากัดไว
and McGuiness
(1988) 17
NSWLR 158

ประเทศ

คดีที่มี
อิทธิพลตอ
การแกไข/
ปรับปรุง
กฎหมาย

18 ปบริบูรณ
หรือเคยผาน
การจดทะเบียน
สมรสหรือ
จดทะเบียน
คูชีวิตแลว

กฎหมายของ
territory สวน
ใหญกําหนด
อายุขั้นต่าํ ไวที่
18 บริบูรณ

อายุ

X

X

หยา

X

X

บุตร

X

กําหนดไว
สําหรับ
บุคคล
ขามเพศ

แปลงเพศ

เงื่อนไขของกฎหมายในการขอรับรองเพศ
อื่นๆ

รับรองเพศ
สภาพตาม
กฎหมาย
ของ
ประเทศอื่น
และบังคับ
ภายใต
กฎหมาย
นิวซีแลนด

กฎหมาย
ของบาง
territory
กําหนด
เงื่อนไขไว
วาจะตอง
ไมมีคูสมรส

กรอบและแนวทางในการคุมครอง



-

ศาล

-

นายทะเบียน

กรรมการ/
นายทะเบียน

ผูมีอํานาจวินิจฉัย/
มีคําสั่งรับรองเพศ





ใหถือวา
มีเพศใหม
ตามที่ได
รับรอง





ขอ
เปลี่ยน
ชื่อ





ขอเปลี่ยน
เพศ
ในเอกสาร
ราชการ





มีสถานะ
และสิทธิ
ทางกฎหมาย
ตามเพศใหม

ผลของการรับรองเพศ
และการคุมครองสิทธิตามเพศใหม

สิทธิมนุษยชนในเรือ่ งอัตลักษณ์และวิถที างเพศ
กับความคุม้ ครองและรับรองภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายไทย

